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Fan de redaksje
Dizze kear in temanûmer fan Marnijs. In nûmer om
te bewarjen (wy ha net de illusje dat jimme dat mei
de oare nûmers dogge, hoecht ek net want der wurdt
oan wurke dat eardere nûmers fan Marnijs op’e
webside www.eastermar.nl aanstens werom te finen
binne ûnder “Argyf”). Bewarjen fan’e oare nûmers
hoecht dus net. Dit nûmer lykwols is faaks it bewarjen en letter nochris ynsjen wol wurdich. Yn it doarp
is al langer in groep dwaande mei de fraach: op in
goeie manier âlder wurde, wat is dêr yn in doarp as
Eastermar foar nedich en mooglik? Dy wurkgroep
hat ús as redaksje benadere mei de fraach hjir yn in
temanûmer omtinken oan te jaan. No ha wy dat net
earder by de ein hân, mar foar alles moat in earste
kear wêze, dat wy ha tasein hjiroan mei te wurkjen.
Alderwurde… guon minsken ha dêr grutte muoite
mei. Foar guon begjint dat al as se keal wurde (ik kin
dêr fan mei prate!) Myn jongste suster sei lang ferlyn
al ris tsjin my: ‘Do wurdst al aardich keal, Jonkje!’ Ik
miende myn antwurd aardich klear te hawwen en sei
‘Moai keal is net lilk!’ Har reaksje wie: ‘Hoesa, móái
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keal?!’ Neffens har bestie it net dat keal moai wêze
soe. Dêr koe ik it mei dwaan. Dochs bin ik fan betinken dat it wichtich is hóe’t we nei it âlder wurden
sjogge. Kist ek sizze, ik bin bliid dat ik meimeitsje mei
dat ik keal (of griis) wurd en rimpels krij. Der binne
guon dy’t troch in slim ûngemak of sykte sa fier noait
kamen.
No liket keal wurde en rimpels krije my net sa’n punt.
Oarswurdt it as jo echt lichaamlik of geastlik ynleverje moatte. Ek dan lykwols makket it grut ferskil hoe’t
jo dêrmei omgeane. Yn myn wurk kaam ik yn gesprek
mei in man by wa’t se in skonk ôfset (amputeard)
hienen. ‘Dat liket my hiel yngripend’, sei ik tsjin de
persoan yn kwestje. ‘Dat is it ek, sei er, mar ik ha 70
jier lang 2 sûne fuotten ha mocht’.
Wiere wurden oer âlder wurde binne ek dat dan
wol sein wurdt: ‘Ald wurde is in geunst; âld wêze in
keunst’. En dat is it: in keunst en in opjefte somstiden. Wol in opmerking dêrby. De keunst fan it âlder
wurden liket my net allinnich mar dat jo besykje sa

lang mooglik jong en fitaal te bliuwen. Wis, it is moai
as dat slagget; goed om dêr op yn te setten. Mar in
keunst soe ik dát net neame wolle. Jo geane gewoan
sa lang mooglik troch mei wat jo altyd al dien ha! De
keunst fan it âlder wurden liket my mear dat jo (mei
de nedige muoite, grif) leare te akseptearjen wat jo
net mear kinne. Mar ek dat ûntdekke dat jo no
dingen kinne, dy’t jo earder noch net koenen (oare
minsken better begripe en oanfiele bygelyks; mear
geduld en myldheid, mei jinsels en mei oaren). De
prûmebeam by ús yn de tún is prachtich as er by
maitiid bloeit. Ik wurdearje him lykwols it meast as
we der yn augustus/septimber de ripe, smaakfolle
fruchten fan plukke.
Yn dit temanûmer wurde jim dingen oanrikt en
wurde we oan it tinken set oer dingen as:
• Wêr en hoe soe ik op myn âlde dei wenje wolle
en kinne, en begjin ik dêr pas oer nei te tinken as
ik 70 bin of soenen we dat ek al dwaan kinne as
we yn de 50 binne?
• Wat foar foarsjennings hat it doarp nedich? En
moatte oaren (de oerheid bygelyks) dat dan foar

•

•

•
•

ús regelje of kinne wy guon dingen sels oppakke
en organisearje?
Hoe dogge jo dat mei in testament?! Wolle wy
letter alles neilitte oan ús bern (as we dy ha)
of wol ik (ek) jaan oan goede doelen dy’t ik in
libbenlang wichtich fûn en stipe ha.
Of in libbenstestament: As ik by it âlder wurden dingen sels net mear regelje kin omdat myn
geastlike fermogens ôftakelje. Wa ha ik dan it
foech jûn myn saken waar te nimmen.
Wat kin it Lokaal Loket foar my betsjutte? Mar
ek: wat kin ik op it doarp foar oaren betsjutte?!
Yn dit temanûmer ek in saneamde sosjale kaart.
In list mei allerhande ynstanzjes dêr’t jo mei fan
dwaan krije kinne of dêr’t jo om help en advys by
oanklopje kinne.

Koartsein: fan alles dêr’t wy foar ússels ris oer neitinke kinne, dêr’t we mei elkoar en mooglik mei bern
ris oer prate kinne. Alderwurde. Litte we dat op ús
ôf of sels oer ús hinne komme? Of kinne we - wat se
dan hjoed de dei neame - ‘pro-aktyf’ wêze?
				
@nne11

'Ald wurde is in geunst;
âld wêze in keunst'
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Inleiding
Stel dat…

Wat heeft het opgeleverd en hoe verder?

Stel dat ouder worden en oud zijn iets is waar
niemand zich zorgen over maakt. Stel dat je regie
houdt over je eigen leven, tot de laatste dag. Dat je
ondanks de beperkingen die bij het ouder wordende
lijf horen, in staat blijft dingen te doen die het leven
de moeite waard maken. Zouden we dan nog steeds
over ouder worden en vergrijzing praten alsof het
een probleem is?

Het leernetwerk ‘Yn ‘e buorren’ heeft een jaar gedraaid en vanuit verschillende invalshoeken complexe vraagstukken bekeken.

Wie zijn wij:
Leernetwerk ‘Yn ‘e buorren 2.0’ is een project dat
zich richt op een ketensamenwerking tussen welzijn,
ondersteuning, eerstelijns- en tweedelijnszorg zodat
ouderen in hun eigen woonomgeving met inzet van
eigen steunstructuur kunnen blijven wonen. Doel
van het netwerk is dat het aanjager is voor vernieuwing en op zoek gaat naar knelpunten, maar vooral ook
naar de mogelijkheden in de omgeving. Door meer
samenhang te creëren wordt gestreefd naar een volledig zorgaanbod voor thuiswonende ouderen voor
nu en in de toekomst. Technologie en nieuwe
opvattingen over ziekte zoals positieve gezondheid
worden in dit leernetwerk meegenomen. Het project draait in twee dorpen in twee verschillende gemeenten, namelijk in Eastermar en in Buitenpost.
Het leernetwerk in Eastermar bestaat uit afgevaardigden van Huisartsenpraktijk Wiersema, Thuiszorg
de Friese Wouden, Kwadrantgroep, KEaRN welzijn,
NHL Stenden, OptimaNorma en Gebiedsteam
Tytsjerksteradiel.
Dit project is mogelijk gemaakt door:

Uit informatie en cijfers over Eastermar van ROS
Friesland blijkt dat de komende jaren de zorgvraag
zal toenemen. Het percentage ouderen en kwetsbare ouderen neemt flink toe in Eastermar. Ook zal
het aantal mensen met chronische ziekten (hart- en
vaatziekten, diabetes, dementie) de komende jaren
stijgen. Tegelijk zal het aantal mensen dat zorg kan
bieden door de vergrijzing afnemen. Dit geldt zowel
voor potentiële mantelzorgers als voor mensen die
werken in de zorg.
We zijn als leernetwerk nagegaan hoe we op een
werkbare manier met de middelen die we hebben,
kunnen omgaan met complexe vraagstukken op het
gebied van zorg en welzijn. Er zijn verbindingen gemaakt met verschillende zorg- en welzijnwerkers en
samenwerkingen met lokale initiatieven in
Eastermar.
Na verloop van tijd is de werkgroep ‘Soarch yn it
doarp’ opgericht, o.a. bestaande uit afgevaardigden
van Lokaal Loket, dorpsbelang, huisartsenpraktijk,
Thuiszorg, Kearn Welzijn en de gemeente. Zij gaan
de komende tijd het thema ‘ouder worden in
Eastermar’ verder uitwerken. Op dit moment onderzoeken ze welke mogelijkheden er zijn voor een
vaste locatie in eigen dorp, waar dagbesteding,
dagopvang en gezamenlijke sociale activiteiten
kunnen plaatsvinden.
Daarnaast is in kaart gebracht welke activiteiten en
voorzieningen op gebied van zorg en welzijn aanwezig zijn in Eastermar en omgeving. De sociale kaart in
deze Marnijs is daar een begin van en zal regelmatig
aangevuld en bijgewerkt worden.
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De inzet van dit bewaarnummer is dan ook om
bekendheid te geven aan bepaalde initiatieven en
organisaties en gegevens te bundelen en te delen.
Ook willen we inwoners van Eastermar aanzetten tot
nadenken over (gezond) oudere worden en zelfstandig wonen ook in de toekomst. Om op die manier samen te onderzoeken wat wensen en ideeën zijn als
het gaat om oudere te zijn en worden in Eastermar,
want ‘de tiid hâldt gjin skoft!’
De redactie van de Marnijs is door het Leernetwerk
gevraagd om interviews te doen met dorpsgenoten
en instanties en dit alles te bundelen en vorm te
geven in dit bewaarnummer.
Geweldig hoe dit is opgepakt door de redactie! Ook
hier weer een prachtige samenwerking tussen
enthousiaste dorpsgenoten en professionals die

elkaar feilloos aanvullen met een flinke dosis positieve energie!
Al met al een heel traject en een mooie bewaareditie
van de Marnijs voor u als dorpsbewoners. Een boekje met interviews van bekende en minder bekende
dorpsgenoten en professionals over onderwerpen
die te maken hebben met ‘ouder worden in
Eastermar’. Het maken van dit boekje met sociale
kaart is tevens ook de afsluiting van het leernetwerk
‘Yn ‘e buorren 2.0’.

Wij wensen u veel leesplezier!
Eltine Wiersema
Iemie Visser
Frouwina van Dekken
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Geloof niet alles wat je denkt

Omdenken is een manier om problemen te
veranderen in mogelijkheden door er anders over
te denken. Stel je hebt een plan A en dit werkt toch
niet zoals je verwachtte. Dan kun je teleurgesteld
zijn en bij de pakken neer gaan zitten. Maar je kunt
ook denken: ‘Gelukkig zijn er nog 25 andere letters
in het alfabet’.

Omdenken kan iedereen
‘Omdenken’, waarschijnlijk heb je dit woord al vaker
gehoord. Omdenken is een manier van denken en
doen, waarbij je kijkt naar de werkelijkheid zoals die
is en onderzoekt wat je daarmee zou kunnen. Omdenken begint altijd met een probleem. Vaak maken
we zelf dit probleem groter door er allerlei persoonlijke verwachtingen aan te geven, zoals ‘ja maar, dit
zal wel niet lukken’, ‘ja maar, dat kan ik niet’ of ‘ja
maar, ze willen vast wat anders’. Door het probleem
feitelijk te bekijken -het is wat het is- kun je deze
persoonlijke gedachtes van ‘ja, maar …’ omdenken
naar ‘ja, en …’.
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Ik sprak met Iris Rusz (62) over haar ervaringen met
omdenken. Iris:

‘Omdenken is voor mij denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Wat
kan er nog wel?’
‘In mijn jongere jaren heb ik zeven jaar lang de ziekte ME (chronisch vermoeidheidssyndroom) gehad.
Hierdoor lukte het niet meer om te werken, auto te
rijden, te lezen of actief te zijn. In plaats van me uit
het veld te laten slaan, heb ik mijn toekomstplannen
aangepast en ben gaan nadenken over wat écht
belangrijk in mijn leven was. Ik wou graag de
contacten met mijn vrienden blijven onderhouden.
Daarom ging ik, ondanks mijn vermoeidheid, wel op
bezoek bij vrienden, en vroeg ik soms of ik even op
de bank mocht gaan liggen. In plaats van thuis te
zitten met zelfbeklag over mijn ziekte, kon ik dan in
het gezelschap van een dierbaar persoon zijn.’

Gedachten worden vaak gevormd door ervaringen
die je eerder hebt opgedaan in jouw leven. Hierdoor
heb je een bepaalde kijk op het leven gekregen, een
‘persoonlijke bril’ waarmee je tegen het leven aankijkt.
Iris is erg begaan met de wereld en de natuur. Toen
er bij de gemeente plannen waren om een grote
hoeveelheid bomen te kappen om een strandje te
creëren bij Skûlenboarch, heeft zij een zienswijze hierover bij de gemeente ingediend. Zij was van
mening dat er weinig behoefte aan nog een nieuw
strandje in de omgeving was en dat het publieke geld
beter aan andere zaken besteed kon worden. De
reactie van de gemeente hierop was: ‘Dan gaan wij
wel een behoefte creëren.’ Iris: ‘Op zo’n moment
weet ik dat het geen zin heeft om hier verder mee
te gaan. Mijn ‘ja, maar…’ wordt dan ‘ja, en ik kan
hier niets aan veranderen’. Ik incasseer de tegenslag,
hoewel ik dat lastig vind als ik iets onzinnig vind,en
laat los waar ik geen invloed op kan uitoefenen.
Ondertussen loop ik vaak met de hond langs het verlaten strandje om naar de zonsondergang te kijken.’

Hoe ouder je wordt, hoe meer je op jezelf
gaat lijken
Door levenservaring krijg je vaak op latere leeftijd
meer zelfvertrouwen en wijsheid. De lessen in jouw
leven zorgen ervoor dat het leven vaak
gemakkelijker wordt, ondanks de fysieke beperkingen die ook kunnen optreden.
Ik vroeg aan Iris hoe zij omgaat met het ouder
worden? Iris: ‘Ik ben realistisch ten aanzien van het
ouder worden en leef vooral zo dat ik zowel
geestelijk, als fysiek, goed voor mezelf zorg. Ik ga
dagelijks naar buiten om te bewegen, ik eet gezond,
ik lees graag en zorg ervoor dat ik een vriendenkring
heb die bestaat uit meerdere generaties. Vrienden
gaan eenzaamheid tegen en jongere mensen
houden je geest scherp. Juist de verschillende leef-

tijden zetten je aan het denken en inspireren mij. Ik
heb een tante die, toen ze 80 jaar werd, een cursus
Franse taal is gaan volgen. Gewoon omdat ze haar
brein wou trainen en daar bewust mee bezig was.’
Je moet er dus geen drama van maken als je weer
een jaartje ouder wordt. Je hebt er weer een jaar
levenslessen bij en bent nog lang niet uitgeleerd!

'Je bent nog lang niet uitgeleerd!'
Die Firma wenn und hätte
Ik vroeg Iris of zij nog adviezen voor de ouder
wordende dorpsgenoten heeft? En die heeft ze volop. ‘Zorg er voor dat je prettig leeft met voldoende
geestelijke uitdagingen en gun jezelf genoegens. Dit
uitstellen hoeft nu niet meer. Bereid je ook voor op
de rest van je leven en maak tijdig keuzes hierin
(wonen, levenstestament). Bespreek dit met je
partner, familie of vrienden en praat ook over het
einde van het leven en wat voor jou goed sterven is.
Je kunt dat niet overdoen.’
Dit doet Iris denken aan een zin die haar opa altijd
zei: ‘Die Firma wenn und hätte, da hat man nichts
von’ (het Bedrijf als en dan, daar heb je niets aan).
Iris: ‘Het is belangrijk om te kijken naar wat nog wél
kan. En laat los wat je niet meer kunt. Wees eerlijk
naar jezelf en besteed eventueel zaken uit, zoals het
huishouden, het tuinonderhoud en de administratie.
Het kan heel confronterend zijn om te laat te
ontdekken dat je dit niet meer zelf kunt.’
Belangrijk is om, ook op oudere leeftijd, te zorgen
voor afwisseling. Daag jezelf uit, fysiek en geestelijk,
en laat je regelmatig verrassen. En denk erom:
Geloof niet alles wat je denkt!
SieTa
Hulp/informatie: www.omdenken.nl
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Ouderen en welzijn
Welzijn, een woord dat in tweeën te delen is:
wel - zijn. Wat is welzijn? De definitie van welzijn,
volgens de Van Dale, is: Een toestand waarbij het
je aan niets ontbreekt en waarbij je je prettig voelt.

De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim heeft
dit in zijn boeken prachtig verwoord: ‘Ik ben monnik
geworden omdat ik wilde weten wat de betekenis
van het leven is. Omdat ik me bewust wilde worden
van mijn echte wezen. Omdat ik mezelf niet wilde
onderwerpen aan de maatstaf van succes van
anderen. Omdat ik niet wilde sterven na een leven
vol strijd om geld en macht. Sommige mensen zeggen dat ze niet echt weten wat ze in het leven
zoeken. Dat kan zijn omdat ze, in plaats van in
contact te komen met wat ze voelen, hun leven tot
nu toe hebben geleefd volgens de verwachting van
anderen. Leef je leven niet om anderen tevreden te
stellen, maar om je hartenwensen te vervullen.’
Iedereen kan dingen doen waar je voldoening uithaalt en die je energie geven. Voor de één is dit tijd
voor zichzelf nemen door te wandelen, te tuinieren,
te lezen, te puzzelen of te knutselen. Anderen willen
juist graag van betekenis zijn voor andere mensen en
passen op de kleinkinderen, bezoeken dorpsgenoten
of doen vrijwilligerswerk. Voor iedereen zijn er
bezigheden die het welzijn verhogen.

De zin van het leven, die schrijf je zelf
Maar wanneer ben je tevreden over jouw toestand?
Dat verschilt uiteraard per persoon. We doen vaak
de dingen die we gewend zijn. Dat gebeurt op de
automatische piloot. De ene persoon vindt deze
structuur fijn en is er tevreden mee. De ander
ervaart daarbij een sleur waar je niet vrolijk van
wordt. Dit kan resulteren in energieverlies,
vermoeidheid en (soms) psychische problemen.
Belangrijk voor je tevredenheid is dat je voldoening
en inspiratie uit je bezigheden haalt. Dit draagt bij
aan zingeving in het leven.
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Voor je eigen welzijn is het dus belangrijk om te
kijken waar jij energie uithaalt. En dat is per persoon
en per moment verschillend. Ga op zoek naar bezigheden die je leuk vindt om te doen, die je enigszins
uitdagen en waar je waardering voor krijgt.
Zingeving heeft alles te maken met waarde en
betekenis hebben. Het is een behoefte die iedereen
heeft. De zin van ons leven verzinnen is niet
gemakkelijk, maar wel de moeite waard.

Een zinloze strijd
Als de behoefte van een doel hebben in je leven onvervuld is, dan ervaren we zinloosheid. Hierdoor voel
je je vaak energieloos, doelloos, futloos, verveeld en
zinloos. Onvervulde behoeftes zorgen voor
negatieve gevoelens.

Haemin Sunim: ‘Als ik het geheel van het leven van
de meeste mensen in een paar woorden moet
samenvatten zou ik zeggen: ‘Een eindeloos verzet
tegen wat is.’ Als we ons verzetten zijn we constant
in beweging omdat we proberen ons aan te passen.
En toch blijven we nog ongelukkig over dat wat is. Als
ik het geheel van het leven van een wijs persoon in
een paar woorden moest samenvatten zou ik
zeggen:

‘Complete acceptatie van wat is. Als we
accepteren wat is, is onze geest
ontspannen en kalm terwijl de wereld om
ons heen heel snel verandert.’

we lijden. We kunnen niets anders dan toch maar op
weg te gaan, ook al weten we het (nog) niet. En misschien wordt onze tocht dan wel een uiterst zinvol
avontuur.

Om hulp vragen werkt bevrijdend
Iedereen weet best wat goed is voor zichzelf. Gezond
eten, voldoende slapen en regelmatig naar buiten.
Contact houden met anderen en geestelijke voeding
en inspiratie opdoen. Maar soms heb je in je leven
met tegenslagen te maken, waarbij het niet lukt om
goed voor jezelf te zorgen. Dit vraagt om aandacht
op een dieper niveau. Richt je aandacht naar binnen
en kom in contact met je innerlijke gevoelens. Soms
is hierbij tijdelijke professionele hulp nodig van de
POH GGZ, een psycholoog, een counselor of een
coach*. En als de tijd er rijp voor is, kun je wel weer
gaan doen wat goed voor je is.
Belangrijk voor het welzijn is dat het goed met je
gaat, ongeacht wat anderen daarvan vinden!
*POH GGZ: praktijkondersteuner huisarts voor geestelijke
gezondheidszorg
*Psychiater: iemand die anderen helpt bij mentale stoornissen,
(vaak) met medicatie
*Psycholoog: iemand die anderen helpt in het veranderen van
gedrag en de onderliggende hersenprocessen
*Counselor: iemand die andere mensen bijstaat en vooruit
helpt bij psychosociale problemen
*Coach: iemand die andere mensen bijstaat en vooruit helpt
bij zijn ontwikkelingsproces

SieTa

Hoe geven we zin aan wat zinloos lijkt? Als we
blijven hunkeren naar een leven dat anders is, blijven

Hulp/informatie:
• www.kearn.nl/projecten/samenkracht-2/
• www.welzijnoprecept.nl (kennisnetwerk voor
mensen met psychosociale klachten)
• Boek: Dingen die je alleen ziet als je er de tijd
voor neemt (Haemin Sunim)
11

KEaRN zorgt graag voor verbinding
KEaRN is de welzijnsorganisatie voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en heeft als doel om mensen samen
te brengen en hun krachten te bundelen, waardoor de leefbaarheid in de buurten en dorpen bevorderd
wordt. KEaRN heeft zingeving en ‘van betekenis zijn voor elkaar’ hoog in het vaandel staan en is actief op het
gebied van:
•
•
•

Jongerenwerk
buurtwerk
vrijwillige inzet en mantelzorg

KEaRN ondersteunt kwetsbare inwoners, maar ook de vrijwilligers die zich voor deze mensen inzetten. Vanuit een vraag of een goed idee in het dorp wordt KEaRN vaak benaderd voor ondersteuning , maar ook
neemt KEaRN zelf regelmatig het initiatief. Voorbeelden van ondersteuning door KEaRN is het geven van een
cursus over eenzaamheid aan de vrijwilligers van Lokaal Loket en ondersteuning bieden bij het burgerinitiatief ‘Soarch yn it doarp’ in Eastermar. Een voorbeeld van een actie op eigen initiatief is de ‘hartjesactie’
in coronatijd; er werden gekleurde harten op straten en muren aangebracht om mensen een hart onder de
riem te steken.
Doordat Nederland vergrijst en de mensen tegelijkertijd langer thuis blijven wonen, komen er steeds meer
hulpvragen en wordt er ook steeds meer gevraagd van vrijwilligers. We zien een toenemend aantal mantelzorgers, maar ook de druk op de huisarts neemt toe. Daarnaast zien we ook toename van eenzaamheid. Om
het welzijn op peil te houden, is het raadzaam dat mensen tijdig nadenken over het ouder worden. Voorheen
hadden we een verzorgingsstaat en werd veel automatisch geregeld. Inmiddels is dit veranderd en wordt
er veel meer van de mensen zelf verwacht.
Concreet gaat dit vooral om o.a.:
• een sociaal netwerk hebben
• over digitale vaardigheden beschikken
• in beweging blijven

Sociaal netwerk
Je zou op onderzoek kunnen gaan of je over een netwerk beschikt dat je in kunt schakelen mocht je hulp
nodig hebben. Daarnaast kan je ook zelf misschien iets voor een ander betekenen; ouderen kunnen andere
ouderen helpen. Op die manier snijdt het mes aan twee kanten; een zinvolle activiteit voor de een en een
gewaardeerde hulp voor de ander. Het gaat natuurlijk niet alleen over ouderen maar ook waardevolle
contacten tussen jong en oud.

Digitale vaardigheid
Ook is het belangrijk om digitaal bij te blijven om mee te kunnen blijven doen in de maatschappij. Het kan
heel waardevol zijn om online contacten te onderhouden. KEaRN biedt hiervoor hulp aan in de vorm van
het project ‘Cyberbeppe’; mensen worden thuis geholpen om o.a. te videobellen met familie of vrienden.
Mensen hoeven zelf niet eens over een computer of internet te beschikken, alles kan worden geregeld.
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Zo heeft onlangs een 92-jarige inwoner van Burgum eindelijk weer zijn kinderen en kleinkinderen in
Australië gezien en gesproken.

Beweging
Lichamelijk actief blijven draagt bij aan zelfredzaamheid en hierdoor hou je het heft in eigen handen.
Speciaal voor de oudere doelgroep heeft KEaRN de website watbeweegtje.frl in het leven geroepen. Op deze
site zijn per woonplaats in Tytsjerksteradiel alle beweegmogelijkheden voor ouderen aangegeven. Frouwina
is voor een aantal uren beweegcoach bij de gemeente en samen met de Friese wouden zijn er o.a. beweegmomenten in de buitenlucht ontstaan, zoals ‘wandelen op recept’ of ‘lekker bezig’ waarbij je samen gaat
koken en inzet op gezonde en betaalbare voeding. De beweegcoaches zoeken altijd samenwerking met
organisaties en mensen uit het dorp om activiteiten op te zetten en of het door te laten lopen.
Frouwina van Dekken, woonachtig in Feanwaldsterwal, werkt al jaren bij KEaRN en zet zich graag in voor de
medemens. Ze is ooit als 18-jarige, vers van de opleiding SPW (Sociaal Pedagogisch Werk), begonnen als
activiteitenbegeleidster, daarna doorgestroomd naar het HBO CMV (cultureel maatschappelijke vorming)
en momenteel bezig met de master Health innovation. Ze werkt binnen KEaRN als buurtwerker en beweegcoach en ze is trots op de vele vrijwilligers die actief zijn in de dorpen van Tytsjerksteradiel. ‘We werken
bij KEaRN samen met een grote groep vrijwilligers, die voor veel energie zorgen in de verschillende dorpen.
Ook in Eastermar zijn veel vrijwilligers actief en daar neem ik echt mijn petje voor af. Ze zijn onmisbaar in het
dorp, want mede door hun inzet blijft de leefbaarheid in Eastermar op peil. Eastermar is voor mij één van de
dorpen waar ik graag kom; men wil er van elkaar leren en ook doen. Bij afstemmingen in het dorp hoor ik
vaak ‘och, juh, dat dogge wy even’.  Eastermar is in doarp op it fuottenein, mar mei ferbining!’
Wilt u meer weten over KEaRN of wilt u graag in contact komen met een van de medewerkers, kijk dan op
de site www.KEaRN.nl of bel naar 0511-465200. Mailen kan ook via info@KEaRN.nl
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Praktijkondersteuner Somatiek Huisartsenpraktijk
In gesprek met Sjoukje Kooistra
De praktijkondersteuner is een betrekkelijk nieuw beroep in de huisartsenpraktijk, Sjoukje doet dit werk
overigens alweer een jaar of tien bij huisartsenpraktijk Wiersema in Eastermar. Zodoende kent ze de
patiëntenpopulatie redelijk goed en heeft ze de patiënten ook goed in beeld, dat is natuurlijk heel fijn voor
beide partijen. Sjoukje heeft als praktijkondersteuner een aantal aandachtsgebieden. Dit zijn de (kwetsbare)
ouderen van 75+, de patiënten met diabetes en hart-en vaatziekten en ze geeft begeleiding bij het stoppen
met roken.
Onder de ouderen van 75+ is het doel dat, door middel van een vragenlijst, de kwetsbare oudere in beeld
wordt gebracht. Sjoukje maakt dan een huisbezoek en er wordt gekeken hoe iemand leeft, onder welke
omstandigheden en in een gesprek wordt er gezamenlijk gekeken waar de behoefte ligt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wat iemand nodig heeft om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen of
wat iemand nodig heeft op sociaal of psychisch vlak. Er wordt gekeken naar het totale plaatje. Bij ouderen is
het gevaar van vallen wel degelijk aanwezig en daarom is het van belang om te kijken naar veiligheid in en
rondom huis. Soms moeten er aanpassingen worden gedaan en zijn er hulpmiddelen nodig, denk bijvoorbeeld aan de alarmbel, het gebruik van een rollator of aanpassingen in de douche. De huishoudelijke taken
kunnen, als hiervoor een indicatie is, via het WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) gedaan worden
door een huishoudelijke hulp. Eenzaamheid kan ook een rol gaan spelen, met name als één van de partners
wegvalt. Eenzaamheid is niet makkelijk weg te nemen, maar soms kan een dagopvang of een belcirkel uitkomst bieden.
Er zijn dus diverse instanties of specialismen waar je mee te maken kunt krijgen, denk hierbij ook aan de
zorgverzekeraar, de gemeente, Kearn Welzijn, het hulpmiddelencentrum, de ergotherapeut en de fysiotherapeut. In gesprek met ouderen maakt Sjoukje soms ook een begin met Advance care planning (ACP).
Dit proces loopt vooruit op het moment dat iemand o.a. zelf niet meer in staat is om beslissingen te nemen.
De patiënt kan dan samen met huisarts Piet Wiersema zijn of haar wensen en voorkeuren voor zorg rond het
levenseinde bespreken en vastleggen.
Diabetes, in de volksmond 'suikerziekte' genoemd, is in ongeveer 90% van de gevallen leefstijl gerelateerd.
Daarom is het van belang om goed te kijken naar de voeding, bewegen, ontspanning en slapen. Net als bij
diabetes, wordt ook bij hart- en vaatziekten gekeken naar de bloeddruk en de waarde van cholesterol, daarnaast wordt het gebruik van alcohol en roken besproken. In sommige gevallen wordt een patiënt doorgestuurd naar een diëtist om het voedingspatroon in beeld te krijgen en wat er mogelijk veranderd kan worden
om een gezond gewicht te krijgen. Op die manier is het ook goed mogelijk dat medicatie niet nodig is of verminderd kan worden. Een pilletje lijkt makkelijk, maar is niet in alle gevallen de meest gezonde oplossing of
dé oplossing. Als we het hebben over leefstijlverandering, probeert Sjoukje mensen te motiveren en ook te
wijzen op eigen verantwoordelijkheid. Het begint bij bewustzijn, het probleem zelf willen zien en ook willen
oplossen (met hulp). Sjoukje hoort de patiënten wel eens zeggen: 'ik mag dit of dat niet' of 'het moet van
Sjoukje'..... Daarop zegt Sjoukje: 'men moet het vooral niet voor mij doen, maar voor de eigen gezondheid,
de adviezen moeten uiteindelijk een nieuwe leefstijl worden, zodat je je fitter en energieker voelt'.
Een mooie en wijze afsluiter.
														 SV
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Regie op je wonen
Ik ben in gesprek met Taeke Offringa, directeur
bouwbedrijf Swart, over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het blijven wonen in je vertrouwde omgeving. Kun je in je huidige woning
blijven wonen of wil je liever verhuizen naar een
woning waar je ouder kunt worden?
Een mogelijke oplossing voor dit vraagstuk heeft
Bouwbedrijf Swart, samen met een aantal collega
bouwers, al een tijdje op de plank liggen in de vorm
van een Regisseurswoning. Het ontwerp van een
Regisseurswoning, dat bij Taeke in de kast ligt, zorgt
ervoor dat je de regie over je eigen vorm van wonen
hebt.

benen wil staan, eerst zelfstandig starten in het
appartement, terwijl de ouder(s) in de eengezinswoning blijven wonen. Zodra er uitbreiding nodig is
bij de kinderen, kan er geruild worden met de
ouder(s), waarbij het kind in het gezinsdeel gaat
wonen en de ouder(s) hun intrek nemen in het
appartement.
Een nadeel is momenteel dat er geen bouwgrond in
Eastermar beschikbaar is. Om toch een mogelijkheid
voor het ‘samen wonen’ te vinden, is er de zogenaamde Skippywoning bedacht. Dit kan een
tijdelijke unit naast of achter een woning zijn of een
vaste aanbouw aan de woning, met daarin alle
gemakken gelijkvloers.
Ook zijn er voorbeelden om in je eigen woning te
kunnen blijven wonen, zonder samen te moeten wonen met anderen. Dit kan door de begaande grond
van je huidige woning opnieuw in te delen en van
een slaapkamer en badkamer te voorzien. Zo kun je
ook tot op hoge leeftijd nog in je eigen vertrouwde
omgeving blijven wonen.

Taeke: ‘Ik heb me ooit zelf de vraag gesteld: ‘Zou
ik met mijn (schoon-)moeder onder één dak willen
wonen?’ Na hier eens goed over nagedacht te hebben, kwam hij tot het inzicht dat dit eigenlijk een
bijzondere oplossing zou zijn voor veel hedendaagse
problemen, zoals de jongerenhuisvesting, de prijsstijging van de woningen en het langer zelfstandig
wonen van ouderen. Het Regisseurshuisontwerp is
gebaseerd op 1½ woning onder één dak, een eengezinswoning én een appartement. In dit ontwerp
kan één (of meer) van de kinderen, die op eigen

Het is belangrijk om tijdig over je toekomstige woonsituatie na te denken. Tegen de tijd dat het een
noodzaak is, is het vaak al te laat en heb je er niet
de energie meer voor om hier mee bezig te zijn. De
pensioenleeftijd is vaak een fijne periode om na te
denken en heerlijk te fantaseren over je toekomstige
woonsituatie, met alle gemakken van dien. Ga tijdig
hierover met een aannemer en/of deskundige in gesprek. Taeke: ‘Uiteraard wil Bouwbedrijf Swart graag
samen met u naar oplossingen van uw wensen
zoeken.’ Wees op je toekomst voorbereid, ook als
het om je woongenot en gemak gaat. En voorkom
dat je verplicht verhuizen moet en/of gedwongen
Eastermar moet verlaten.

Wiebe
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Wonen voor senioren

Al twee keer heeft in de Marnijs een oproep van Kees en Geke Proper van de Seadwei 10 gestaan, omdat ze
in Eastermar een woning zoeken of eventueel van woning wel willen ruilen.
Nu hebben Kees en Geke aan de Seadwei (tussen oude beuken- en eikenbomen, grenzend aan de weilanden, aan de ingang van het zandpad Healwei tussen de Seadwei en de Swartewei) een heel mooi stekje.
Lange tijd gingen ze er dan ook van uit: ‘Hier willen we samen oud worden !’ Maar zo’n 12 jaar geleden werd
bij Kees de diagnose Parkinson gesteld. Met medi-catie ging dat 10 jaar lang best heel goed. De laatste tijd
evenwel levert hij aanzienlijk in. Daarom zoeken ze nu een woning met een slaapkamer beneden en aangrenzende badkamer. Het mag ook een huis zijn dat dat nog niet heeft, maar waar dat met verbouwen te
realiseren valt. Aan de Seadwei 10 is een dergelijke verbouwing namelijk lastig.
Vanuit de redactie van Marnijs ben ik op een ochtend bij Kees en Geke aangeschoven voor een bak koffie
(mei Peaskeaaikes) en voor een gesprek over de dingen waar zij tegen aan lopen: de ziekte van Kees; het
zoeken naar een geschikte woning, maar dan wel graag in Eastermar … Dan merk je hoe moeilijk dat is, in
een tijd van oververhitte woningmarkt, maar ook omdat de mogelijkheden in Eastermar heel beperkt zijn.
In hoeverre wordt er bij woningbouw rekening gehouden met senioren?
In nieuwbouwwijken zie je soms grote woningen verrijzen. Ook zien we vijftigers, waarvan de kinderen
(bijna) op zichzelf gaan, ‘opschalen’ naar een grotere woning. Zelf hebben we ervaring dat bij prille plannen
16

tot eventueel bouwen van een huis, al snel ingezet wordt op een huis met bovenverdieping en meerdere
kamers, want dan is het voor ‘de markt’ het meest geschikt. Maar is er niet juist een ‘markt’ (ik zou liever
spreken van behoefte, ‘ferlet’ ) voor senioren voor wie het wel wat kleiner mag (en dan gelijkvloers)?
Dat zijn vragen die je kunt hebben bij de woningmarkt (inclusief nieuwbouw, voor zover die er is). Maar er is
natuurlijk ook de vraag aan onszelf: In hoeverre houden wijzelf er rekening mee (rekenen we op zijn minst
in ons achterhoofd met de mogelijkheid) dat we misschien niet tot in de 80 nog fit en vitaal blijven, maar
eerder al aangewezen zullen zijn op een woning met slaap- en badgelegenheid beneden?! En wanneer ga
je daarover nadenken; wanneer ga je daarover het gesprek met elkaar aan? Nadat je met pensioen gegaan
bent? Of als de eerste ouderdomskwalen opspelen? Of zou je ook eerder al, pro-actief met deze vragen
bezig kunnen zijn?
Kees en Geke, bedankt voor een open en eerlijk gesprek over deze vragen.
Jullie verhaal heeft alles van doen met het onderwerp dat dit themanummer van Marnijs aan wil snijden en
bij mensen onder de aandacht wil brengen. We krijgen daarbij niet alle antwoorden één, twee, drie op tafel.
Maar de vragen toelaten en op tafel leggen is hopelijk een waardevolle stap in de goede richting.
Vanuit de redactie hopen we dat jullie de komende tijd een voor jullie geschikte plek zullen mogen vinden.
Voor degene(n) die dan mogelijk op jullie huidige plek komen geldt in elk geval dat ze ‘mei de noas yn’e bûter
falle!’													
@nne11

(Extra) zorg thuis nodig?
U woont thuis en heeft hulp nodig in het dagelijks
leven. Langdurige zorg en ondersteuning thuis kan
geregeld worden door:
•
•
•

de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning, Wmo)
de wijkverpleging (Zorgverzekeringwet, Zvw)
het zorgkantoor (Wet langdurige zorg, Wlz)

Kunt u zelf kiezen vanuit welke wet u zorg krijgt?
Nee, dat kan niet. De aard van uw zorgbehoefte
bepaalt vanuit welke wet u zorg krijgt. De zorg en
ondersteuning wordt meestal betaald door uw gemeente en uw zorgverzekeraar. Voor ondersteuning
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vanuit de gemeente betaalt u een eigen bijdrage.
Wmo-ondersteuning, wijkverpleging en Wlz-zorg
lijken soms op elkaar. Zorg vanuit de Wlz heeft vaak
dezelfde naam als hulp en zorg vanuit de gemeente
of zorgverzekeraar. Bijvoorbeeld verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding, logeren of hulp bij
het huishouden. De invulling van de zorg is wel
anders, omdat het bij Wlz-zorg gaat om erg kwetsbare mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht
nodig hebben.

Voorbeelden van momenten waarop de Wlz aan de
orde komt:
• De zorg vanuit uw gemeente of zorgverzekeraar
past niet meer bij uw zorgvraag.
• Uw gemeente of uw wijkverpleegkundige denkt
dat u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie.
• U wilt naar een verpleeghuis verhuizen.
• U bent tijdelijk opgenomen, bijvoorbeeld om te
herstellen van een operatie, maar kunt niet meer
naar huis.

Intensieve zorg valt niet altijd onder de Wlz
Het is mogelijk dat u veel en heel intensieve zorg
nodig heeft, en toch geen Wlz-indicatie krijgt.

Hoe vindt u uw weg in de Wmo, Zvw en Wlz?
Nou, gelukkig is dat in Eastermar heel goed geregeld;
u kunt gewoon bellen met wijkverpleegkundige
Iemie Visser van Thuiszorg De Friese Wouden. Zij zit
met haar wijkteam Team Om ’e Mar in it Betterskip
en Iemie is de spin in het web als het gaat om het
regelen van zorg. Zij schakelt de juiste deskundige
zorgverleners in, zodat u zo lang mogelijk op een
prettige manier thuis kunt blijven wonen.

Dat geldt als u:
• zelf goed kunt beoordelen wanneer u hulp moet
oproepen;
• lichamelijk in staat bent die hulp op te roepen;
• er niet direct een gevaarlijke situatie ontstaat als
u op de hulp moet wachten.
Meestal verandert de zorgvraag geleidelijk
In de praktijk is het vaak moeilijk te zeggen
wanneer het tijd is voor de Wlz. Uw hulpvraag
verandert waarschijnlijk geleidelijk.
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Contact met Iemie kan via:
• Tel: 088-5126344
• Mail: iemie.visser@kwadrantgroep.nl
• Langskomen bij it Betterskip kan ook: vanaf de
Beimastrjitte gezien, de 2e deur

Iemie Visser van Team Om ‘e Mar
Iemie Visser werkt als wijkverpleegkundige bij de Friese Wouden Thuiszorg in Eastermar, Sumar en Jistrum. Ze is in 2001 afgestudeerd als verpleegkundige en heeft jaren in de wijkverpleging gewerkt door de
hele regio Tytsjerksteradiel. In 2015 is ze afgestudeerd aan de HBO-V met post Hbo aantekening geriatrie
en gerontologie en daarmee is ze gespecialiseerd in zorg voor ouderen en chronisch zieken.
Iemie over haar werk in Eastermar:
In Eastermar werken we zoveel mogelijk met vaste mensen op vaste routes. De zorgmedewerkers gaan vanuit eigen huis op route en komen na afloop op het kantoor in it Betterskip om de nodige informatie uit te wisselen. We hebben een fantastisch team in Eastermar; de collega’s gaan echt door het vuur voor hun cliënten.
Wijkverpleegkundige is een prachtig beroep. Natuurlijk maak je veel verdrietige dingen mee, maar het is
juist mooi dat je in moeilijke situaties veel voor mensen kunt betekenen. Het contact met hulpbehoevende
mensen is vaak bijzonder en vooral in de laatste levensfase zijn mensen meestal heel puur. Het is een afwisselende baan, waarbij naast het bieden van zorg veel regelwerk en overleg komt kijken. Het is de uitdaging
om iedere cliënt zorg op maat te bieden en daarbij betrekken we ook graag de mantelzorgers.
Een eerste aanmelding, een intake, gebeurt zoveel mogelijk bij cliënten thuis. Zo’n eerste contact is erg belangrijk, omdat je als wijkverpleegkundige dan meteen een goed beeld krijgt van de cliënt en zijn of haar omstandigheden. Het doel is om zo lang mogelijk op een plezierige manier thuis te blijven wonen. Daarom is het
belangrijk om de zelfredzaamheid te bevorderen. Soms biedt een handig hulpmiddel al uitkomst. Zo maken
we veel gebruik van een zogenaamde ‘doff’n donner’; dit is een hulpmiddel om kousen aan te trekken. Ook
kunnen we zorgen voor een ‘medido’: dit is een soort medicijnwekker die de juiste medicijnen op het juiste
tijdstip aanbiedt, zodat cliënten hun medicijnen niet vergeten in te nemen. Dit zijn voorbeelden van relatief
eenvoudige hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om mensen langer thuis te laten wonen.
Het langer thuis blijven wonen, heeft wel tot gevolg dat de zorg voor de thuiszorgmedewerkers steeds zwaarder wordt. Wij kunnen thuis heel veel bieden, zoals infusen, sondevoeding, katheterzorg, zuurstof etc. Een
groot deel van onze zorg bestaat uit terminale zorg, want de mensen hier willen het liefst thuis sterven.
Ik werk graag in Eastermar, want de zorg draait hier goed. Er is veel betrokkenheid en omkijken naar elkaar,
waardoor mensen die zorg nodig hebben snel in beeld zijn. Lokaal Loket heeft hierin een grote signaalfunctie, maar ook individuele buurt- of dorpsgenoten trekken wel aan de bel wanneer ze zich zorgen maken. De
sociale betrokkenheid is groot in Eastermar; wat dat betreft heeft het dorp een voorbeeldfunctie in de regio.
Zelf woon ik in Burgum en dat heeft veel meer faciliteiten dan Eastermar, maar ik ben ervan overtuigd dat
mensen daar sneller vereenzamen. Eastermar is naar mijn mening toch wel een heel plezierig dorp om te
wonen, zeker voor ouderen.
@nnet
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Het gesprek

Wandelen is goed voor lichaam en geest. En waar
anders dan in én om Eastermar, met de zandpaden,
elzensingels en houtwallen, kun je dit beter doen.

A: ‘Gatsie, er ligt hier overal hondenstront.’
B: ‘Ja, er zijn hier veel huisdieren. Mensen met een
huisdier leven gemiddeld langer.’

A: ‘Iestermar, het is niet uit te spreken.’
B: ‘Mooi, hè. Die eigen streektaal die ze hier hebben.’

A: ‘Je ziet hier alleen maar bomen, weilanden en
lucht.’
B: ‘Daarmee kun je wat luchtiger in het leven staan.’

A: ‘Het is hier een gat, door God en mens verlaten.’
B: ‘Nou, niet helemaal. Ik zag daarnet wel een kerk
staan.’
A: ‘Ja, met daar vlakbij een begraafplaats. Daar wil je
toch dood niet liggen?’
B: ‘Het lijkt mij erg rustig en idyllisch.’
A: ‘Waarschijnlijk wonen hier allemaal oude
mensen.’
B: ‘Die hier al generaties lang vredig leven.’
A: ‘In van die oude huisjes, met schuurtjes waar alles
met touwtjes aan elkaar is geknoopt.’
B: ‘En van die lieve buren, die altijd voor ze klaar
staan.’
A: ‘Zie je die mensen daar lopen? Die hebben al in 10
jaren geen boetiek van binnen gezien.’
B: ‘Zij zijn gewoon zichzelf en hoeven niet persé mee
te doen met de laatste mode. Dat maakt de
bevolking hier kleurrijk.’
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A: ‘Ruik jij dan niet die vieze agrarische geur?’
B: ‘Ik adem diep in en voel de frisse zuurstof mijn
longen vullen. Heerlijk!’
A: ‘Ik hoor mezelf niet praten door al die
schreeuwende vogels.’
B: ‘Ik hoor een fluit-serenade, waar jij doorheen
praat.’
A: ‘En al die zoemende beestjes dan?’
B: ‘Die zijn goed voor het ecosysteem en de biodiversiteit.’
A: ‘Nou, mijn biologische producten koop ik wel in
de supermarkt.’
B: ‘Ik denk dat ik hier maar eens ga zoeken naar een
huis voor mezelf.’
A: ‘Nou, dan kom ik niet bij je op visite.’
B: ‘Dat lijkt mij ook beter van niet…’
SieTa

Domotica, (t)huisautomatisering
Wie had dat anderhalf jaar geleden gedacht, vanuit
je eigen huis op visite gaan of op een avond een spelletje doen met je vrienden via Google Meet, Zoom of
Teams? Allemaal nieuwe kreten en nieuwe technieken. En velen van ons zijn tijdens de coronapandemie aan het beeldbellen gegaan. Dan kon je in ieder
geval nog wat contacten onderhouden, zonder dat je
de kans op een besmetting had.
Dat we dit zo snel onder de knie zouden hebben,
hadden we vooraf niet kunnen bedenken. Maar er is
veel meer op dit gebied wat ons van dienst kan zijn.
Met een mooi woord noemen we dat Domotica. Het
klinkt heel ingewikkeld, maar het is net als met het
beeldbellen, als het ons van dienst kan zijn kunnen
we het snel onder de knie krijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn de camera/intercom deurbel. Hiermee kun je op je telefoon of laptop zien wie er voor
de deur staat en met hem of haar praten terwijl de
deur nog dicht is. Als het ‘goed volk’ is, kun je zelfs
op afstand de deur open doen. Gemakkelijk én veilig.
Ook kun je tegenwoordig met je stem van alles laten
gebeuren. Zo kun je, als je het koud hebt, vanuit je
stoel de kachel wat hoger zetten door simpel te zeggen: ‘Google, ik heb het koud’, of de gordijnen dicht
laten gaan door te zeggen: ‘Google, sluit de gordijnen’. En de Domotica is dan gelijk zo slim, dat ze het
licht ook al voor je aandoet.

tietraject, en soms gericht op het oplossen van een
probleem waar je als ouder wordende mens tegenaan loopt. Een voorbeeld hiervan is de ondersteuning van een slaaprobot bij slaapproblemen. Dit is
een slaapkussen dat subtiele geluiden en bewegingen maakt, die helpen ontspannen. Hierdoor val je
sneller in slaap, maar slaap je ook rustiger en dieper.
Via een app kan de slaaprobot aangepast worden op
de persoonlijke wensen.
Er bestaat ook al een heup-airbag, genaamd de
Wolk. Dit is een soort airbag die onzichtbaar onder
de kleren gedragen wordt en iedere beweging registreert. De Wolk herkent een val direct, zodat de
airbag opgeblazen wordt rond de heup, voordat de
drager de grond raakt. Een contactpersoon krijgt meteen een sms-bericht, met daarbij een vermelding
van de locatie. De Wolk kan veel ellende op latere
leeftijd voorkomen.
Je kunt brandmelders in je huis plaatsen die jou er
op attenderen dat er brand is en gelijktijdig één van
de kinderen of de buren waarschuwt. Zo zijn er nog
heel wat zaken te bedenken die, zeker als je wat ouder wordt, voor je kunnen worden geregeld in je eigen huis. Puur voor eigen gemak en veiligheid!
Dit noemen we Domotica, oftewel (t)huisautomatisering.
De Consumentenbond heeft hierover een leuk en
leesbaar boekje uitgegeven: Prettig blijven wonen.
Ik heb een exemplaar thuis. Als je dit eerst even wilt
inzien, kun je mij altijd even bellen.
Wiebe

Technologie kan helpen om je leven te blijven leven,
zoals jij dit wilt. Soms tijdelijk, zoals na een revalida-

Informatie:
• Consumentenbond: Prettig blijven wonen, ISBN:
978 905951 4607
• SlimoTheek van ZuidOostZorg, mail: 		
advies@zuidoostzorg, tel: 0800-5717171 (gratis)
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Op jierren mar noch selsstannich yn Eastermar

Yn it ramt fan dizze âlderenedysje fan Marnijs ha we
fanút de redaksje in koart fraachpetear hân mei de
âldste ynwenner fan Eastermar: frou Jans de Jong,
dy’t op har 95-ste noch selsstannich wennet oan de
Skoallestrjitte nûmer 9.
Frou de Jong is (as 6e fan in húshâlding mei 10 bern)
berne op it Heechsân. Se groeide op oan de
Heidbuurtwei en hat letter mei har âlden wenne op
it plak dêr’t se no noch wennet. Yn har wurksum
libben wie se baakster (kraamverzorgster).
Wat binne binne foar jo moaie en wat binne muoilike kanten oan it âlder wurden ?
Muoilik, as jo âld wurde, is dat jo fan oaren ôf komme te hingjen. Bygelyks it moment dat de auto fuort
moast. En as jo moarns en jûns fan en op bêd holpen
wurde moatte, dan binne jo dus bûn oan fêste tiden.
Moai is it as der sa no en dan noch wer dingen
feroarje; as der in geboarte noch is yn de famylje.
Eastermar is yn de rin fan de tiid wol hiel oars en
folle grutter wurden. Eartiids koest by’t winterdei as
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de beammen keal wienen, by ús achter hûs wei de
boaten oar de Burgumermar farren sjen. En hjir om
ús hûs hinne wie it allegear boulân. Wat binne der in
soad hûzen by boud !
Hienen jo op jo âlde dei net leaver op in oar plak
wenne, yn in fersoargingshûs of in plak mei mear
foarsjennings ?
Né, ik hoopje dat ik oan myn ein ta hjir wenjen bliuwe
kin. Ik fermeitsje my deis noch hartstikkene goed. Ik
mei graach hantwurkje. Ik wie noch mar fjouwer jier,
doe koe ik al breidzje. Fierders lês ik deis de kranten
wat. Ik fyn it fijn is der ris ien troch de doar stapt, mar
it moat my mei oanrin net al te drok wurde.
Eastermar is nei myn betinken in geskikt doarp om
âld te wurden; en ik wenje hjir op in fijne buurt. Ja,
guon minsken op de buurt leare jo hast net iens
kennen, hjoedtedei. Mar oaren stappe noch
geregeldwei ris troch de doar. Se bringe my efkes
op’e hichte as se mei fekânsje fuort geane en
wannear’t se werom komme. Ik krij no myn iten fia
Alles Under Ien Dak, mar eartiids brocht ien fan de
buorlju fierderop my alle sneinen in kop sop!

Doe’t in protte minsken in priis wûnen mei de
Postkoadelotterij, wienen der inisjativen om ek wat
foar it doarp te dwaan. En dit jier mei de Coronakrisis
krige ik in tas mei ferskate dingen deryn. Der wurdt
wol om jin tocht ! Doe’t ik desimber ferline jier 95
wurde mocht hie de buurt in moaie feestbôge by my
yn de tún set.
Frou de Jong, tige tank foar dit gesprekje; en wy
hoopje mei jo dat jo oan de ein ta jo plakje yn it
fermidden fan ús doarpsmienskip ynnimmen bliuwe
meie.		
@nne11

Dagbesteding via De Friese Wouden
Wanneer u zelfstandig thuis woont, kan het best lastig zijn om invulling aan uw dag te geven. De Friese
Wouden biedt u de mogelijkheid om één of meerdere dagen mee te doen aan de dagbesteding in één van
hun dagcentra. Er werken deskundige zorgverleners, die bijgestaan worden door vrijwilligers. Zij hebben
aandacht voor wat u nodig heeft om u goed te voelen en een leuke tijd te hebben.
De dagcentra zijn bedoeld voor mensen met een lichamelijke, geestelijke en/of sociale beperking en daardoor moeite hebben met het doorkomen van de dag of zich eenzaam voelen.
De Friese Wouden organiseert activiteiten zoals schilderen, lezen, spelletjes, muziek, gymnastiek, wandelen
en uitstapjes. Er wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen en leefwijze. De
activiteiten zijn gezamenlijk of individueel en er is ook volop ruimte voor sociale contacten. De Friese
Wouden heeft dagcentra in Haersmahiem in Buitenpost, ’t Suyderhuys in Surhuisterveen en in Berchhiem in
Burgum.
Mantelzorger? Even tijd voor uzelf!
Als u mantelzorger bent is de tijd die uw naaste in het dagcentrum doorbrengt ook voor u belangrijk. U heeft
even de tijd voor uzelf en voor ontspanning en weet dat er voor uw naaste goed gezorgd wordt.
Wilt u meer informatie over dagbesteding of heeft u vragen?
Neem dan contact op met het Klant Advies Centrum:
• Tel. 088 - 512 7000
• klantadviescentrum@kwadrantgroep.nl
@nnet
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Mantelzorger Jetty Annema
hij ging mee naar 10 minuten gesprekken op school
en was aanwezig bij het afzwemmen van de
kinderen.
Toch verandert er iets wezenlijks voor het echtpaar,
als partner wordt Jetty nu de verzorger van haar
man.

Mantelzorg, wat is het eigenlijk?

Jetty is sinds 32 jaar mantelzorger van haar man
Sybren. Op 1 mei 1989 werd Sybren getroffen door
een herseninfarct t.g.v. een eiwitstofwisselingsziekte. Het gezin met drie jonge kinderen woonde
net in Eastermar aan de Achterweg in een klein huis.
Jetty, 8 jaar jonger dan Sybren en verpleegkundige
besloot na een half jaar revalidatie in Lyndenstein
voor Sybren te zorgen in de thuissituatie. Dat is geen
gemakkelijke opgave en dat ging in het begin en ook
nu niet zonder slag of stoot.
De ervaring is dat op het moment je afhankelijk bent
van instanties en overheidsinstellingen, je vaak moet
knokken om zaken voor elkaar te krijgen. De eigen
woning zou moeten worden aangepast, echter zag
de gemeente het gezin liever in een aangepaste
huurwoning. Uiteindelijk werd een subsidie toegekend voor de verbouw van de eigen woning, maar
ook hier zaten haken en ogen aan. Met behulp van
veel inzet uit het dorp en oud-collega's van Sybren
van de PTT kon het gezin toch blijven wonen op hun
eigen plekje in een aangepaste woning. Sybren heeft
door zijn herseninfarct geen extreme gedragsverandering doorgemaakt, hij is niet opstandig en
om die reden kon hij thuisblijven. Sybren werd zoveel mogelijk bij het opgroeiende gezin betrokken,
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Jetty heeft de definitie als volgt samengevat: "anders
dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor
om te gaan zorgen. Het overkomt hen, omdat ze een
emotionele band hebben met diegene die zorg
nodig heeft". Het is niet voor iedereen weggelegd
om deze taak op zich te nemen. Toch vond Jetty het
belangrijk om het gezin bij elkaar te houden en de
situatie bood destijds de mogelijkheid.
Sybren zit in een rolstoel en wordt in de ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) ondersteund, echter staat de zelfredzaamheid ook hoog in
het vaandel. De zorg die geboden wordt is afhankelijk van de fysieke toestand van Sybren. Sybren
heeft epilepsie en is gevoelig voor koorts, waardoor
hij snel in een delier raakt.

Hoe zorg je ervoor als mantelzorger niet
overbelast te raken?
Dat is natuurlijk van groot belang om op de been
te blijven. Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van
zorg, zodat de mantelzorger ook tijd heeft voor andere belangrijke zaken en ontspanning. Sybren gaat
twee dagen in de week naar de dagbesteding en
eenmaal per twee weken 4 nachten naar Berchhiem.
Door de corona crisis ligt de situatie er momenteel
heel anders bij; om het risico van besmetting voor
Sybren zoveel mogelijk te beperken wordt de uitstap
naar Berchhiem al langer dan een jaar niet meer
gemaakt en komt de thuiszorg op ochtend voor de
ADL niet meer langs. Jetty zorgt nu volledig voor haar
man met hulp van hun dochter.

Jetty is door de tijd veranderd. Ze moest zich staande
houden in een situatie waarbij de partner voor een
groot gedeelte 'wegvalt' en dat heeft haar een ander
mens gemaakt, dat wordt ook niet altijd begrepen.

Waar kan je terecht als mantelzorger?
Door de tijd heen is er veel veranderd in het zorglandschap, er zijn vele instanties waar ze mee te maken
krijgen. Een kleine opsomming: patiëntenvereniging
CVA, PGB (persoonsgeboden budget), dorpenteam,
Kearn Welzijn, POH (praktijkondersteuner huisartsen), fysiotherapie, respijtzorg, zorgverzekering
(bv. voor hulpmiddelen) en de belastingdienst.

Als ik Sybren vraag hoe hij het ervaart dat Jetty
mantelzorger is, antwoordt hij: "Ik leef dankzij Jetty
hier heel mooi en sta sociaal midden in het leven".
De kinderen helpen daar waar nodig en wenselijk en
de mensen in de omgeving die positief meedenken
en een helpende hand bieden zijn de pareltjes voor
Sybren en Jetty. Hun levensmotto: 'tel je zegeningen,
kijk naar wat je wel hebt en houd de moed erin door
zelf grapjes te maken'. Onder de indruk van zoveel
wilskracht, veerkracht en openheid, diep respect
voor Jetty als mantelzorger op deze manier.

In gesprek met je ouders

SV

Natuurlijk is het belangrijk om als ouders de zaken
goed te regelen, zodat de kinderen later niet voor
vervelende verrassingen komen te staan. Maar voor
kinderen kan het ook belangrijk zijn om op tijd in gesprek te gaan met hun ouders. En dan bedoel ik niet
het koetjes-en-kalfjes-gesprek op zondagochtend bij
de koffie, maar een echt interview.
Vraag jezelf maar eens af ‘Wat weet ik eigenlijk van
mijn ouders?’. De meeste ouders laten geen biografie of dagboek achter, waarin je na hun overlijden
nog antwoorden zou kunnen vinden op vragen. Het
is dus zaak om bij leven met je ouders in gesprek te
gaan om hen beter te leren kennen en begrijpen en
waarschijnlijk leer je daarmee ook jezelf beter kennen en begrijpen.
Een handig hulpmiddel hierbij biedt het boek ‘In gesprek met je ouders, handleiding voor je belangrijkste interview’ van René Diekstra. In dit boek kun je
lezen hoe waardevol een dergelijk interview kan zijn
voor zowel het kind als de ouder. Er staat ook een
interviewschema in met tal van voorbeeldvragen,
zodat je interview zo compleet mogelijk wordt.

Dus, ik zou zeggen, op naar de boekhandel in
Burgum en bestel daar het boek en maak een afspraak met je ouders voor het belangrijkste interview van jullie leven!
@nnet
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Ouderen en eenzaamheid
Eenzaamheid komt bij alle leeftijden in de maatschappij voor. Niet alle mensen die alleen leven,
zijn eenzaam. En ondanks dat je in het gezelschap
bent van andere mensen, kun je je toch eenzaam
voelen.
Wat veel mensen niet weten, is dat eenzaamheid
schadelijk is voor je gezondheid. Structurele eenzaamheid is net zo ongezond als vijftien sigaretten
roken op één dag. Eenzaamheid kan leiden tot
(symptomen van) depressie, geeft een groter risico
op dementie en een kortere levensverwachting.

Wat is eenzaamheid
Wat is eenzaamheid nu eigenlijk? Bij eenzaamheid
ontbreken vaak vertrouwde en kwalitatieve relaties.
Relaties die vertrouwd, gewaardeerd en gewenst zijn
vanuit verbinding, zijn belangrijk voor ons als mens.
Bij het ontbreken van dergelijke relaties voel je je
dus eenzaam. Eén op de vijf mensen, in alle leeftijden, voelt zich regelmatig eenzaam.
In deze tijd, met de coronapandemie, hoor en lees je
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meer over eenzaamheid. Dit komt doordat bestaande relaties momenteel tot het minimum beperkt
moeten blijven om besmettingen tegen te gaan.
Zo hoorde ik van een dorpsgenoot dat haar alleenstaande vader, die toch altijd heel erg op zijn privacy
gesteld was en zich in zijn eentje heel goed kon vermaken, nu toch last kreeg van het alleen zijn. Door
zijn slechte gezondheid, kwamen er het afgelopen jaar nog minder mensen bij hem over de
vloer, waardoor de weinige relaties die hij had, nu
beperkt werden tot zijn eigen kinderen. En ondanks
de goede zorgen van zijn kinderen, voelt hij zich
momenteel soms toch eenzaam.
Ruim 10% van de ouderen heeft gemiddeld één keer
per dag contact met anderen. Voor de één is dit voldoende, voor een ander te weinig. Een gevoel van
eenzaamheid gaat dan ook minder over fysiek alleen
zijn, maar meer over gebrek aan emotionele steun
en gewaardeerde relaties. Eenzame mensen zeggen
dan ook vaak zich niet begrepen te voelen en niet
zichzelf te kunnen zijn.

Een andere dorpsgenoot heeft ouders die nog
samen zijn, zichzelf prima kunnen redden en altijd
voor anderen klaar staan. Ook daarin is door de
coronapandemie verandering gekomen. Door alle sociale restricties kunnen zij hun bezigheden voor anderen niet meer doen. Hierdoor verdwijnt een groot
deel van de zingeving van deze mensen. Hun wereld
beperkt zich tot elkaar, waarbij elke dag hetzelfde
lijkt. En ondanks het besef dat er weinig te klagen
is -ze zijn immers samen, wonen zelfstandig, hebben
een ruim huis met tuin- sluipt er toch een gevoel van
isolement en eenzaamheid binnen. De behoefte aan
diepgaande relaties met anderen en van betekenis
zijn, is weggevallen.

Wat te doen bij eenzaamheid
Om het steeds groter wordende probleem van eenzaamheid op te lossen is het belangrijk dat de risico’s
van eenzaamheid bij iedereen bekend zijn. Er wordt
dan ook steeds meer aan voorlichting hierover gedaan.
Praat ook zelf over je eenzaamheid, zodat anderen
ook de kans krijgen om te helpen. Het lijkt alsof er
op eenzaamheid een taboe ligt, terwijl anderen vaak
graag iets voor een ander willen doen, zoals je bezoeken, met je wandelen of fietsen of samen een
hobby uitvoeren.

Wezenlijk contact met andere mensen is (bij het
Uit onderzoek is gebleken dat het contact met
voorkomen van) eenzaamheid erg belangrijk. In een
andere mensen vaak helpt om eenzaamheid tegen te onderzoek zijn de effecten gemeten van verschillengaan. Maar eenzame mensen vinden het vaak moei- de soorten technologische communicatie. Bij het gelijk om zelf het initiatief te nemen om contact te leg- bruik van email, sms of social media bleven de klachtgen met anderen. Ze kiezen vaak voor
en van eenzaamheid bestaan. Echter na het gebruik
solistische bezigheden, zoals tv kijken, muziek luiste- van een videochat, zoals facetimen of videobellen,
ren of dutten. Daarom zoeken eenzame mensen ook waren de symptomen bijna gehalveerd. Het is dus
weinig hulp bij professionals, zoals de POH GGZ, een belangrijk om in het contact met andere mensen
psychiater, een psycholoog, een coach of een
zoveel mogelijk de ander ‘te zien’ om eenzaamheid
counselor*. Ook initiatieven vanuit allerlei maat- tegen te gaan.
schappelijke welzijnsorganisaties leiden weinig tot
het oplossen van de eenzaamheid, omdat eenzame Maak zelf eens een praatje met iemand die je tegen
mensen de eerste stap moeten zetten, wat verkomt. Luister goed, zodat je een volgende keer een
volgens niet gebeurt. Het wonderlijke is dan ook dat onderwerp hebt om verder over te praten. Mogelijk
eenzame mensen vaak de neiging hebben om alleen komt er een vriendschap uit voort.
te blijven.
Hulp verlenen vindt vrijwel iedereen fijn. Het vervult
Een derde dorpsgenoot vertelde dat zij in een
je behoefte aan nodig zijn en er toe doen.
moeilijke periode in haar leven zich soms eenzaam
voelde. Gelukkig besefte zij dat ze niet in de slacht- Voor mensen die eenzaam zijn is het goed om, evenofferrol moest gaan zitten, omdat dit een heilloze tueel met iemand samen, na te gaan waar jij nodig
weg is. Als slachtoffer krijg je eerst meestal even bent:
aandacht, maar word je al snel niet meer aardig ge- • Welke vaardigheden kun jij inzetten?
vonden. Het vraagt van alle partijen veel energie. Je • Wat doe jij graag en wat geeft jou energie?
ontneemt jezelf daarmee de mogelijkheid om toch • Welke verenigingen, stichtingen, vrijwilligersorweer gelukkig te worden. Het is belangrijk om zelf
ganisaties zijn er in de omgeving? Er is een voortje leed onder ogen te zien en te accepteren dat je er
durend tekort aan allerlei vrijwilligers.
zelf bewust mee bezig moet gaan.
• Wie heeft jouw hulp nu nodig?
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Als je daar wat mee doet, voorkom je zelf ook dat
je eenzaam blijft of wordt. Bied dus zelf je hulp aan
bij buren, kennissen of dorpsgenoten. Mogelijk kun
je helpen tuinieren, de hond uitlaten of vrijwilligerswerk doen.
Het belangrijkste is uiteraard om eenzaamheid te
voorkomen. Zelfonderzoek helpt om na te gaan hoe
je huidige relaties zijn en op welke wijze jij betekenisvolle verbindingen met anderen opbouwt. Als je
weet hoe je jouw contacten met anderen kunt versterken, ook na een grote levensgebeurtenis of verandering van levensstijl, kun je eenzaamheid voorkomen. Belangrijk is om zelf de regie in handen te
nemen. Indien je dit (nog) te lastig vindt, kun je tijdelijke hulp vragen aan de POH GGZ of een coach.
Iedereen kan een bijdrage leveren.
Om eenzaamheid bij anderen te voorkomen, kunnen
we allemaal onze bijdrage leveren. Kleine dingen,
zoals elkaar groeten, kunnen heel belangrijk zijn.
Omdat eenzame mensen het lastig vinden om zelf
initiatief te nemen, kun je ze uitnodigen om deel te
nemen aan een activiteit of in gesprek te gaan. Het
helpt weinig om eenzame mensen incidenteel iets

aan te bieden. Continuïteit van activiteiten is belangrijk om eenzaamheid te verminderen. Maar het allerbelangrijkste is om de regie bij de ander te laten.
Wat heeft de ander nodig en wat helpt daarbij?
*POH GGZ: praktijkondersteuner huisarts voor
geestelijke gezondheidszorg
*Psychiater: iemand die anderen helpt bij mentale
stoornissen, (vaak) met medicatie
*Psycholoog: iemand die anderen helpt in het
veranderen van gedrag en de onderliggende hersenprocessen
*Counselor: iemand die andere mensen bijstaat en
vooruit helpt bij psychosociale problemen
*Coach: iemand die andere mensen bijstaat en vooruit helpt bij zijn ontwikkelingsproces

SieTa
Hulp/informatie:
www.dochitgewoan.frl
www.beteroud.nl
www.kearn.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eenzaamheid

Ga eens op pad met de duofiets
In 2020 is in Eastermar een elektrische duofiets in
gebruik genomen. Deze fiets kunt u reserveren als u
eens wilt fietsen met iemand die dat niet (meer) zo
goed zelfstandig kan. De fiets is coronaproof d.m.v.
een scherm tussen de twee zitplaatsen.

voorbeeld is geen probleem; de elektrische ondersteuning zorgt ervoor dat u hier soepeltjes overheen
glijdt. Het is gewoon een feestje om met de duofiets
op pad te gaan. Het feit dat je naast elkaar zit, maakt
het extra gezellig.

Onlangs gaf Lokaal Loket de gelegenheid om de duofiets eens uit te proberen. Atsie Boersma en Annet
Dijkstra fietsten met Bareld Kuilman verschillende
rondjes door het dorp en beiden waren erg
enthousiast over de duofiets. De fiets is comfortabel, makkelijk te bedienen en fietst lekker licht. De
smalle schelpenpaadjes zijn niet echt geschikt voor
de duofiets, maar het zandpad van de Achterweg bij-

Dus heeft u een dorps-, buurt- of huisgenoot die zelf
niet meer kan fietsen, maar die er wel graag nog
eens fietsend op uit zou willen; reserveer dan samen
de duofiets. Lijkt het u leuk om eens met iemand te
fietsen, maar heeft u geen idee wie u daar een
plezier mee zou kunnen doen, meld u dan bij Lokaal
Loket. Andersom geldt dit natuurlijk ook; wilt u graag
eens fietsen, maar kent u niemand die samen met u
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op pad kan, meld u aan bij Lokaal Loket. In beide gevallen zoekt Lokaal Loket graag een fietsmaatje voor
u!

Er zijn geen kosten aan verbonden. Wel kunt u een
(contante) vrijwillige bijdrage geven.

De fiets kan per halve - of hele dag gereserveerd
worden. De halve dagen lopen van 8-12 uur en van
13 -18 uur. Ook voor een uurtje fietsen, reserveert u
toch een halve dag. Wilt u op zondag de fiets gebruiken, dan kunt u vóór zaterdag 12.00 uur reserveren.
De datums die al gereserveerd zijn, staan niet meer
in het digitale overzicht.

Ophalen en inleveren

Reservering aanpassen of annuleren

De fiets is gestald bij Alles ûnder ien Dak, E.M.
Beimastrjitte 33
(de winkel is gesloten tussen 12.00 en 13.00 uur)

U ontvangt na de digitale reservering een bevestiging per mail. In deze mail zit een optie om de reservering evt. aan te passen of te annuleren.

Reserveren

Let op, als u de reservering van een halve dag naar
een hele dag wilt wisselen of andersom, dan dient
u eerst de reservering volledig te annuleren en opnieuw te reserveren.

Kosten

De duofiets kan gereserveerd worden via de site van
Eastermar (www.eastermar.nl) onder het kopje:
‘reserveer de duofiets’
Telefonisch: bel 06-15626399
Per mail: loketeastermar@gmail.com

Lokaal Loket wenst u/jullie veel fietsplezier!
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Burenhulp via Lokaal Loket
Wim Stougie: "Een gemeenschap in verbondenheid waarin iedereen een goede plek
heeft en waarin omgekeken wordt naar elkaar.”
Totstandkoming
Tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang in 2013
werd het idee geopperd om verschillende werkgroepen in te stellen ter ‘verbetering/versterking’
van het dorp Eastermar: o.a. werkgroep duurzaamheid, ontmoeting en informatie, promotie en burenhulp. Ds. Wim Stougie was aanwezig bij die vergadering en gaf aan het project burenhulp mee te
willen opzetten. Hij ging op zoek naar mensen, om
samen dit plan vorm te geven. Dit werd de stuurgroep van Lokaal Loket.
De insteek om zo’n burenhulpdienst, Lokaal Loket,
op te zetten, was dat door maatschappelijke
ontwikkelingen en veranderende wetgeving er een
steeds groter beroep gedaan wordt op burgers,
onder meer op het gebied van hulp- en dienstverlening. Om tegemoet te komen aan deze
toenemende hulpvraag van- en aan burgers, is het
opzetten van een burenhulpproject in het dorp een
mogelijkheid om hulp aan iemand te bieden als
andere (professionele) hulp op dat moment niet
mogelijk of nog niet beschikbaar is.

Werkwijze
Het jaar 2014 hebben we besteed aan de voorbereiding, waarbij info gevraagd werd aan de burenhulpdienst van Metslawier, die al langer draait. We
hebben hun enquête aangepast en deze is verspreid
in het dorp. We kregen een mooie respons: ruim 55
mensen wilden meewerken.
Hulp kan worden geboden voor o.a. licht huishoudelijk werk, boodschappen doen, meegaan met
winkelen, kinder-/ouderenopvang bij ziekte, kleine
klussen in- en om huis, vervoer naar arts of ziekenhuis, dierenverzorging, bezoekjes afleggen en zo nog
veel meer.
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Ook is er een mobiele telefoon aangeschaft. Naast de
stuurgroep, hebben we een groep van 8 vrijwilligers
(de piketters), die wekelijks de mobiele telefoon beheren en de hulpvraag aanhoren. De hulpvraag
spelen ze door naar de coördinator (Tjitske Wijnsma)
die de hulpvrager en aanbieder koppelt. In februari
2015 zijn we echt gestart en inmiddels zijn er al veel
ritten en klussen voor, door en met elkaar gedaan.

Andere initiatieven
Naast de ‘burenhulp’ heeft Lokaal Loket ook andere
dingen opgezet. In 2017 zijn we gestart met het
maandelijkse ‘Sosjaal Miel’, oftewel ‘Samen eten wat
de pot schaft’. Een initiatief bedoeld voor iedereen in
Eastermar om elkaar te ontmoeten en gezellig
samen te eten. De eerste keer was op maandag 9
oktober 2017 in de kantine van De Burgerkamp aan
‘t Hof bij de sportterreinen.
Voorafgaand aan de maaltijd is er gelegenheid om
gezellig een kopje koffie of thee te drinken. Vanaf
10.30 uur staan de deuren open en om 12.00 uur
gaan we aan tafel. Bij deze Open Eettafel kan iedereen aanschuiven voor een schappelijke prijs. Dit alles
wordt begeleid door enthousiaste vrijwillig(st)ers.
Bijzonder was het uitje in de zomer van 2018 naar
Lauwersoog. Omdat veel activiteiten in de zomer
stilvallen en daardoor de eenzaamheid toeneemt,
bedachten we een alternatief voor het Sosjaal Miel.
We hebben een heerlijk vismenu gegeten en
genoten van de toertocht door het Lauwersmeergebied.
Verder organiseren we leuke, leerzame, ontspannende activiteiten, zoals een valtraining door een
fysiotherapeut, informatie over phishing door de
Rabobank, computercursussen in samenwerking
met SeniorWeb Burgum, kaarten maken rond kerst

en nog veel meer. Voor de vrijwilligers hebben we
info-avonden georganiseerd over o.a. dementie en
eenzaamheid.
Dat iedereen er in Eastermar zo piekfijn bijloopt, zo
mooi gekleed is, daar zorgt Lokaal Loket ook voor.
In het voor- en najaar organiseert Lokaal Loket samen met Westerhof Mode een kledingverkoop op
het parkeerterrein bij de kantine. Er kan thuis of in
de kantine gepast worden en Lokaal Loket zorgt voor
koffie en thee.
Lokaal Loket doet veel in samenwerking met Kearn,
de welzijnsorganisatie voor Tytsjerksteradiel en
Achtkarspelen. Kearn verzorgt ook de ‘heidag’ voor
de stuurgroep; dan bespreken we met elkaar of wat
we doen, goed is.
Misschien herinneren jullie ‘de langste tafel’ in de
Kleastermar nog; lekker eten met elkaar en iedereen
nam wat mee. Dat hebben we ook in samenwerking
met Kearn gedaan.

En toen was daar Corona
Alles viel stil. Lokaal Loket heeft haar telefonische
bereikbaarheid uitgebreid naar de hele dag en voor
wat reuring en plezier in het dorp gezorgd met verschillende activiteiten.
Hoogtepunt in 2020 was de aanschaf van de duofiets.
Na een tijd van voorbereiding, aanvragen voor sub-

sidies en giften, kon de fiets in het najaar van 2020
in gebruik worden genomen. Het is een elektrische
duofiets met coronaproof tussenscherm. Via de Eastermarder site is de duofiets nu ook online te reserveren. Wilt u graag eens fietsen, maar heeft u geen
fietsmaatje? Geen probleem: Lokaal Loket zoekt een
fietsmaatje voor u.
Door Corona kunnen we nu nog niet veel plannen,
maar we hopen wel dat we deze zomer weer een
bingo en ‘zomer-koffie-ochtenden’ kunnen organiseren en dat we in september 2021 weer kunnen
starten met het Sosjaal Miel. Als het kan, plannen
we dan ook weer andere activiteiten. Verder zijn we
bezig met een digitaal vraag-aanbod platform via de
site van Eastermar. Meer informatie hierover volgt
binnenkort.
Lokaal Loket is er voor het hele dorp, voor jong- en
oud; neem contact met ons op voor (hulp) vragen,
ideeën of wat dan ook.
Bel 06-15626399 of mail lokaalloket@eastermar.nl
en volg ons op Facebook: Lokaal Loket – Sosjaal Miel
of via de Eastermarder site.
Houd moed, ’t komt goed!
Stuurgroep Lokaal Loket:
Bareld Kuilman, Gera Loonstra, Tjitske Wijnsma,
Wytske Zandstra, Tjitske Zeilstra
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Lokaal loket blij met bijdrage Oranjefonds
Tjitske Zeilstra vertelt
Onlangs kreeg Lokaal Loket Eastermar een bijdrage
van € 1.800,-- van het Oranje Fonds voor het
organiseren van sociale activiteiten in het voorjaar
en de zomer van 2021, dit in het kader van de
Impuls Vakantie-activiteiten ‘Samen Ouder’. Lokaal
Loket Eastermar heeft met de bijdrage van het
Oranje Fonds op zaterdag 29 mei een draaiorgel
door het dorp laten gaan en op vrijdag 4 juni in samenwerking met Kearn een Nationale Balkonbeweegdag georganiseerd bij de Nije Hoarnst.
Tjitske Zeilstra, al jaren actief voor Lokaal Loket, vertelt enthousiast over deze activiteiten: “Wy ha ús
draaioargelman út Ljouwert wer frege omdat wy dêr
in hiel noflik kontakt mei hawwe en hy hat it
hiele doarp troch west. Neist it draaioargel makke ek
Oebele Wagenaar muzyk. It wie tagelyk mei de
‘garaazje-ferkeap’ wêr’t moai wat minsken op ôf kamen en it fielde eins krekt as in lyts doarpsfeest. Ik
fûn it wol spannend, want ik ha de garaazje-ferkeap
ek mei organisearre en ik waard de deis derfoar noch
belle troch de gemeente mei de fraach of it net te
drok wurde soe yn Eastermar. Ik wie al bang dat ik
alles ôfsizze moast, mar dat hoechde gelokkich net.
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Wy hiene yn oktober ek al ris sa’n ferkeap dien en
doe wie it ek goed ferrûn, dus dêr rekkene ik no ek
wer op. No, wy kinne weromsjen op in geweldige dei;
ik ha in protte fleurige minske sjoen en dêr dogge
wy it foar.’
Tjitske zet zich graag in voor dorpsgenoten; altijd
vanuit de motivatie dat niemand vergeten mag worden of tussen wal en schip mag raken. Naar elkaar
omzien is volgens haar van levensbelang. Daarom is
Lokaal Loket ook zo belangrijk en het is mooi dat er
ondanks Corona toch wel het een en ander mogelijk
is. De beweegdag op 4 juni is daar een goed voorbeeld van.
‘It wie dy dei wat oan de waarme kant foar in
beweechdei, mar wy ha de dielnimmers fan de Nije
Hoarnst moai ûnder de balkons yn it skaad op in
stoel delset. Twa beweechcoaches fan Kearn ha de
minsken ‘oan it wurk’ set en elk koe op syn of har
eigen nivo meidwaan. It giet fansels net allinnich om
it bewegen, it sosjale kontakt is minstens sa
belangryk. Wy ha dan ek ôfpraat dat wy by in folgjende beweechdei in bakje kofje oanbiede sille.’

Wie graag in beweging wil blijven, kan wandelen met
de beweegcoaches. Elke donderdag (vanaf 17 juni)
om 10 uur verzamelen bij de Kjellingen. In overleg
wordt dan de route en lengte bepaald. Wie zich op
wil geven, kan dit doen bij Frouwina, van Kearn
(Tel.: 06-10287632).
Verder heeft Lokaal Loket op 12 juni weer een
Balkonbingo georganiseerd en staan de volgende
activiteiten nog op het programma:
•

•
•

21 juni om 9.30 uur koffie-ochtend: gratis koffie
met gebak! Tevens Oud-Hollandse Spelen +
kledingverkoop door Menno Westerhof in/bij de
kantine Burgerkamp
17 juli om 11 uur wandeling + picknick 		
(max. 10 deelnemers)
September 2021 bekendmaking winnaar
zonnebloemactie ‘Houd moed, ’t komt goed’

@nnet

Fitheid en bewegen in Eastermar
In gesprek met Jantsje Hoekstra
Voor jong en oud is bewegen belangrijk, met name
voor een goede doorbloeding en de gewrichten,
maar ook op mentaal vlak doet bewegen wat met je
in positieve zin! Jantsje Hoekstra schreef in 1990 een
scriptie voor haar opleiding tot gymjuf met de titel:

Leven is bewegen. Bewegen is leven.
Een titel waar je even over na moet denken, maar
prachtig gekozen. Jantsje heeft altijd interesse gehad
voor het lichaam en het bewegen daarvan. Als gymjuf gaf ze in en rondom Eastermar bij gymnastiekverenigingen les, dus klein en groot. Uiteindelijk
waren het de volwassen dames die haar de meeste
voldoening gaven, want kleuters moesten naar de
gymles en voor de dames was het een bewuste

keuze om te bewegen. Een gemotiveerde doelgroep
dus. Later koos Jantsje voor een verdieping en deed
de Aurean Yoga opleiding, de Yoga van de Eenvoud.
Deze westerse Yoga past bij onze cultuur: met beide
voeten op de grond dus.
Bewust bezig zijn met je spieren, de ademhaling en
het bewust bewegen van je hele lichaam, dat vindt
ze belangrijk. Een lichaam is tot veel in staat, zelfs als
je met ziekte of een handicap hebt te maken is het
heel zinvol om in beweging te blijven. Ga vooral na
wat wél mogelijk is. Wanneer je moe bent, bijvoorbeeld door fibromyalgie, reuma of een andere beperking, heb je snel de neiging om niet te bewegen,
maar juist dan heeft je lichaam het heel erg nodig.
De kunst is om de bewegingen eenvoudig te houden
en goed te luisteren naar je lichaam wat je nog wel
of misschien niet meer kunt. Iedereen heeft een
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andere bouw en niet iedereen kan in alle houdingen.
'We zijn niet perfect, maar in ons hoofd kunnen we
veel bereiken, ook zonder apparaten of toestellen',
aldus Jantsje. Het is ook een kwestie van loslaten.
Loslaten is misschien wel het sleutelwoord voor veel
ongemak, pijn en stijfheid. Het gaat niet om presteren, maar neem bewust tijd voor lichaam en geest.
Naarmate men ouder wordt ervaart men 's
ochtends stijfheid, daarom is het ook van belang
iedere ochtend na het opstaan rustig enkele rek- en
strekoefeningen te doen. Neem daar tijd voor en
maak die bewegingen waar het lichaam op dat
moment behoefte aan heeft. Breng de doorbloeding
rustig op gang. Je zult merken dat je je direct al een
stuk soepeler voelt. Drink vooral ook voldoende
water op een dag om de afvalstoffen kwijt te raken.
Bij het ouder worden wordt dat nogal eens vergeten.
Iedere werkdag is er bij de landelijke televisie de mogelijkheid mee te doen aan het programma
'Nederland in Beweging', een initiatief van Omroep
Max dat zeker in een behoefte voorziet. Probeer het
eens, hopelijk wordt het een (goede) gewoonte.

Jantsje, bijna 70 jaar, geeft nog altijd Yogales, al ligt
dat helaas nu stil door de corona. Maar laten we
hopen dat dit na de zomer bij voldoende belangstelling weer van start kan gaan. We zijn het erover
eens dat het bij bewegen niet gaat om het perfecte
plaatje, maar dat eigenwaarde veel fijner is. Gun
jezelf dagelijks een half uurtje rust en oefeningen op
een matje. Nienke Miedema

Foto: Nienke Miedema

En tot slot voor het slapen gaan nog een handige tip
van Jantsje: 'Focus je op de ademhaling vanuit de
buik, dat geeft rust en ontspanning en hopelijk kun
je daar heerlijk op slapen'! 			
						
SV

Fysiotherapie Yn’t Doarp
In gesprek met Ineke de Meer
Ineke de Meer-Hasper uit Harkema is al jaren een
bekend gezicht in Eastermar. Zij werkt als fysiotherapeute bij ‘Fysiotherapie Yn’t Doarp’, gevestigd
in it Betterskip. Ineke is een bevlogen mens en werkt
met heel veel plezier in ons dorp. Ze voelt zich onderdeel van de dorpsgemeenschap en ervaart
Eastermar daardoor als haar ‘2e thuis’.
Al in augustus 1980 begon Ineke in Eastermar in een
noodgebouwtje op de plek waar nu de Kjellingen
staat. Precies 10 jaar later stopte ze, vanwege de
komst van haar 2 zonen, om in 2002 weer terug te
keren in ons dorp. De fysio is nog een poos gehuisvest geweest in de Kjellingen, onder één dak met
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toen nog twee scholen. Het voordeel daarvan was
dat Ineke makkelijk in contact kwam met de medegebruikers van het gebouw en de ouders van schoolgaande kinderen. Nu de fysio in it Betterskip zit, zijn
er weer andere voordelen. Een daarvan is de beschikking over een oefenzaal. Ineke volgde twee verschillende post-hbo opleidingen om medische trainingen
te kunnen geven. In de fitnesszaal in it Betterskip
geeft ze nu dus regelmatig deze trainingen;
individueel, maar ook wel in kleine groepjes. Ook is
ze lid van een neurologisch netwerk om goed op de
hoogte te blijven en kennis te delen.
Het grootste voordeel van de huisvesting van de
fysio in it Betterskip is het onder één dak zitten met
verschillende zorgmedewerkers, waardoor de lijntjes

kort zijn. Elk kwartaal is er een gezamenlijk (multidisciplinair) overleg om elkaar goed te informeren.
Ineke vindt de samenwerking heel belangrijk en is
van mening dat het hier in Eastermar goed geregeld
is. ‘Het is best wel bijzonder, zegt Ineke, dat een klein
dorp als Eastermar zo’n prachtige voorziening als ‘it
Betterskip’ heeft; dat is echt heel waardevol voor de
inwoners.’
Ineke werkt elke dinsdag en vrijdag in de praktijk en
op andere dagen gaat ze naar patiënten thuis toe.
Ze is heel flexibel in haar werk en werkt niet volgens
een strak rooster. ‘Dat is ook de kracht van ons multidisciplinaire team, zegt Ineke, want onderlinge flexibiliteit is nodig en komt ten goede van de patiënten.’
Op mijn vraag wat ze het mooist aan haar werk vindt,
antwoordt Ineke: ‘ Ik vind het prachtig om de kwali-

teit van leven waar mogelijk te kunnen verbeteren of
behouden of om achteruitgang te kunnen vertragen.
Dat is mijn idealistische drive. Praktisch gezien hou ik
erg van de afwisseling van mijn baan en met de beschikking over een oefenzaal is een grote wens van
mij in vervulling gegaan, waardoor ik mijn werk met
nog meer plezier doe.’
Ineke is blij dat er sinds de recente versoepelingen
weer toeloop is in de fitnesszaal in it Betterskip; het
geeft weer leven in de brouwerij. ’s Ochtends tussen
8 en 10 uur zijn het vooral de 50-plussers die
komen sporten; individueel of in groepslessen.
Mensen vragen Ineke wel eens of ze niet bij haar
kunnen fitnessen, maar wat Ineke in de oefenzaal
doet, is geen fitness. Ineke merkt op dat er achter
de schermen wordt gewerkt aan ‘stoel-gymnastiek’
voor de bejaarde doelgroep. Het zou een mooie aanvulling zijn, want op dit moment is er in Eastermar
eigenlijk geen aanbod voor deze doelgroep. Voorheen was er volksdansen, koersbal en ouderengym,
maar dat ligt allemaal stil en het is maar zeer de vraag
of dit weer opgestart zal worden. Mocht er na de
zomer nieuws zijn over ontwikkelingen op dit gebied,
dan houdt Marnijs u daar graag van op de hoogte.
Tenslotte stel ik Ineke de vraag hoe lang zij nog denkt
te blijven werken in Eastermar. Ineke antwoordt: ‘Ik
blijf graag tot mijn pensioen in Eastermar werken,
maar wanneer dat zal zijn, blijft een verrassing!’
@nnet
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Gebiedsteam Tytsjerksteradiel

In de Marnijs van december 2018 heeft Margreet Boerema zich al eens voorgesteld aan de lezers, als zijnde
de contactpersoon voor Eastermar van wat toen nog het Dorpenteam heette en nu dus Gebiedsteam
Tytsjerksteradiel-Zuid. Toen was er nog sprake van een inloopspreekuur in it Betterskip, maar omdat er maar
nauwelijks gebruik van werd gemaakt, werkt Margreet nu vanuit het gemeentehuis in Burgum en gaat waar
nodig op huisbezoek. Haar werk bestaat voor de helft uit het afleggen van huisbezoeken en de andere helft
besteedt ze aan kantoorwerk.

Waarom een gebiedsteam?
Meestal lossen mensen problemen zelf op of met hulp van familie, vrienden of buren. Maar soms lukt dat
even niet. In dat geval kunt u terecht bij het gebiedsteam van de gemeente Tytsjerksteradiel.
De jeugd-, participatie- en dorpenteams zijn samen gegaan in een gebiedsteam. Het gebiedsteam staat klaar
voor alle inwoners in onze gemeente, voor jong en oud. Of het nu vragen zijn over werk en inkomen, zorg,
opvoeding, dagbesteding of de aanvraag van een WMO-voorziening, voor alle vragen kunt u terecht bij de
sociaal werkers in het gebiedsteam. Er is op deze manier één ingang voor alle vragen en u hoeft niet langer
van loket naar loket.
Margreet is er voor de volwassen inwoners die problemen ondervinden op het gebied van wonen, welzijn en
zorg. Een inwoner kan zelf contact opnemen, maar het gebeurt ook vaak dat professionals of buurtbewoners signalen doorgeven. Dan zoekt Margreet zelf contact en probeert een huisbezoek te regelen. Met
de professionals (lees: huisarts, wijkverpleging, dominee, fysio, enz.) is ook regelmatig een overleg om zo de
verschillende inwoners goed in beeld te krijgen en houden.
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Bij het gebiedsteam komen veel vragen over hulpmiddelen, zoals een rolstoel, binnen. Het gebeurt nog best
vaak dat mensen denken dat alle benodigde hulpmiddelen door de overheid worden geregeld en
betaald. Dat is beslist niet zo! Alle eenvoudige loophulpmiddelen dient men zelf aan te schaffen. Gaat het
om bijvoorbeeld een dure elektrische rolstoel, dan kan deze door de gemeente worden geregeld. Wel betaal
je een eigen bijdrage en de rolstoel is in bruikleen. ‘Ik heb zelf nog de tijd meegemaakt waarbij wij vanuit
de Sociale Dienst actief scootmobiels aan de man probeerden te brengen, maar die tijd is echt voorbij. En
gelukkig maar, want die werkwijze was soms van de zotte; vaak bleef in een dergelijk geval de scootmobiel
ongebruikt in de schuur staan.’
Margreet geeft als tip om zelf als inwoner pro-actief te zijn en rekening te houden met veranderende woonwensen of -eisen bij het ouder worden. We willen graag zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen,
maar het is natuurlijk niet zo dat de overheid dit gaat bekostigen. Volgens Margreet is de gemeente
Tytsjerksteradiel een fantastische gemeente die veel voor de inwoners doet, maar het budget is wel begrensd. Mensen zullen zelf geld opzij moeten leggen voor een eventuele aanpassing van hun woning of voor
de bekostiging van een eventuele verhuizing. ‘Laatst kreeg ik een telefoontje van een inwoner van Eastermar
die inmiddels door een progressieve ziekte de nodige beperkingen ondervindt. Hij vroeg zich af of hij nog in
zijn woning kon blijven wonen en wilde hier graag advies over. Ik ben vervolgens langs geweest om op zijn
verzoek met een kritische blik de woning te bekijken. In dit geval waren er wel de nodige aanpassingen
mogelijk, maar ik geef ook regelmatig een verhuisadvies in dergelijke gevallen.’
Het gebiedsteam richt zich ook op ‘gezond financieel ouder worden’, omdat er regelmatig signalen zijn van
gebrek aan financieel overzicht en soms ook van financieel misbruik. Het is dus zaak om ook op tijd te
regelen wie de financiën gaat doen tegen de tijd dat het je zelf niet meer lukt. Een goede manier hiervoor is
het opstellen van een levenstestament. In een levenstestament wordt vastgelegd wie uw financiële,
medische en persoonlijke zaken zal regelen als u dit zelf niet meer kunt. En op welke manier die persoon dat
zal doen; zo houdt u zelf de regie.
Voor het gebiedsteam zijn de mensen van Lokaal Loket erg belangrijk; zij zijn de ogen en oren van het dorp.
‘Vanuit Eastermar krijgen we in verhouding best veel signalen, wat ik heel positief vind, want dat betekent
dat er goed op elkaar wordt gepast. Lokaal Loket heeft echt een voorbeeldfunctie binnen onze gemeente.
Zodra het kan, schuif ik graag weer eens aan bij een Sosjaal Miel, want dat persoonlijke contact is erg belangrijk voor mijn werk bij het Gebiedsteam. En bovendien smaakt het altijd prima!’
Het gebiedsteam is te bereiken op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur via 0511 - 460 767.
@nnet
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Openbaar vervoer Eastermar
Reizen met de bus: de Opstapper
De Opstapper is een handige lokale busdienst die aansluit op het grotere lijnbusnetwerk.
Je reist naar de halte van de reguliere bus vanaf de Opstapper-halte. In Eastermar is deze halte tegenover it
BetterSkip en er is ook een halte aan de doorgaande weg in It Heechsân.
Met de Opstapper reis je voor 2,50 euro enkele reis tussen een Opstapperhalte en de halte van de gewone
bus. Wilt u thuis worden opgehaald of thuis worden gebracht? Dan betaalt u €4 extra per rit. Uw enkele reis,
bijvoorbeeld vanaf huis naar het Opstapperknooppunt, kost dan in totaal €6,50. U kunt contant en met PIN
betalen in de Opstapper.
Lijn 6071 rijdt ieder uur (indien gereserveerd)
• vanaf it BetterSkip naar Burgum, Kwekersstrjitte
elk uur om 55 minuten na het hele uur (5.55 uur - 21.55 uur)
• vanaf Burgum, Kwekersstrjitte naar it BetterSkip									
elk uur om 45 minuten na het hele uur (6.45 uur - 22.45 uur)
Lijn 6072 rijdt ieder uur (indien gereserveerd)
• vanaf it BetterSkip naar Drachten, Transferium Oost								
elk uur om 40 minuten na het hele uur (5.40 uur - 21.40 uur)
• vanaf Drachten, Transferium Oost naar it BetterSkip								
elk uur om 50 minuten na het hele uur (5.50 uur - 22.50 uur)
Lijn 6081 rijdt ieder uur (indien gereserveerd)
• vanaf ‘t Heechsân naar Burgum, Kwekersstrjitte									
elk uur om 55 minuten na het hele uur (5.55 uur - 21.55 uur)
• vanaf Burgum, Kwekersstrjitte naar it BetterSkip									
elk uur om 45 minuten na het hele uur (6.45 uur - 22.45 uur)
Reserveer de Opstapper
De Opstapper reserveer je minimaal een uur van te voren.
Reserveren kan:
• per telefoon op 0800 28 02 803
• per sms naar 0800 28 02 803
• via het reserveringsscherm op www.arriva.nl
• per mail naar centrale@kijlstra.nl
De Opstapper rijdt een flexibele route, aankomst en vertrektijden kunnen afwijken. Maak je regelmatig
dezelfde reis? Dan reserveer je gemakkelijk met één boeking verschillende ritten in één keer.
Wil je toch geen gebruik maken van je gereserveerde Opstapper? Dan kun je deze tijdig, minimaal één uur
van tevoren, annuleren door gratis te bellen naar 0800 28 02 803. Meld je je 2 keer binnen 3 maanden niet
af? Dan kun je twee maanden geen gebruik maken van de Opstapper.
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Wil je weten waar en wanneer de Opstapper nog meer rijdt, raadpleeg dan de Dienstregeling Opstapper
Fryslân op www.arriva.nl

WMO-vervoer met deeltaxi Jobinder
Niet iedereen is in staat om zelfstandig of met hulp van familie, vrienden of kennissen te reizen.
Daarom helpt de gemeente hierbij en biedt een vervoerspas aan voor Wmo-vervoer. Met deze pas kunnen
inwoners – tegen een gereduceerd tarief – met Jobinder reizen. De pas kun je aanvragen via het gebiedsteam
van de gemeente Tytsjerksteradiel.
Waar kun je naar toe reizen?
Reizen met de vervoerspas is speciaal bedoeld voor sociaal-recreatieve doeleinden. Bijvoorbeeld om naar
familie en kennissen te gaan. Het is niet de bedoeling om met de vervoerspas een rit te bestellen en dan naar
het werk of naar de dagbesteding te gaan.
Jobinder rijdt:
• zondag t/m donderdag tussen 07.00 uur en 00.00 uur
• vrijdag en zaterdag tussen 07.00 uur tot 02.00 uur
Rit reserveren
Zeven dagen in de week staan chauffeurs voor je klaar om je naar de plaats van bestemming te brengen.
Jobinder is een deeltaxi. Dat betekent dat je de taxi soms met andere mensen deelt. Je bereikt de
bestemming dan niet rechtstreeks. Het is daarom verstandig rekening te houden met extra reistijd. Je betaalt
uiteraard altijd voor de kortste afstand.
Reserveren kan:
• per telefoon 0900 40 50 500 (reguliere belkosten) elke dag van 06.00 uur tot 00.00 uur. Als de reservering
is gemaakt, vertelt de telefonist(e) wat de reis kost.
• online, met inloggegevens via het Jobinder Portaal. Zodra je een rit hebt gereserveerd, krijg je een mail
ter bevestiging in je mailbox.
Ritten tot en met 25 kilometer
Met de Wmo-pas kun je een rit bestellen. Per rit mag je maximaal 25 kilometer (binnen een straal van het
huisadres) tegen de zogenoemde Wmo-bijdrage reizen. Voor de extra kilometers betaal je het ‘gewone’
taxitarief.
Naar onderstaande bestemmingen mag je blijven reizen tegen de zogenoemde Wmo-bijdrage; ook al is het
meer dan 25 kilometer rijden:
• de steden Leeuwarden, Drachten, Dokkum en Groningen;
• de ziekenhuizen in Harlingen, Sneek en Heerenveen (of dependances hiervan);
• de revalidatiecentra in Haren en Beetsterzwaag.
Ritten boven de 25 kilometer
Reis je meer dan 25 kilometer? Als je een Valyspas hebt, kun je ook hiermee reizen. Dat is vaak voordeliger.
Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn (zie voor meer informatie de
website: www.valys.nl).
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ANWB AutoMaatje
Dit is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent
per kilometer aan de vrijwillige chauffeur.
Hoe kan ik gebruik maken van AutoMaatje?
Wil je naar de kapper, op familiebezoek, winkelen in de buurt of heb je een afspraak in het ziekenhuis of bij
de fysiotherapeut? Is er geen redelijk alternatief? Is zelf regelen lastig en kun je geen redelijk beroep doen op
vervoer met indicatie? ANWB AutoMaatje richt zich op mensen die buiten de bestaande regelingen vallen.
Tegen een kleine onkostenvergoeding rijden vrijwilligers uit de buurt je met hun eigen auto. Het gebruik van
ANWB AutoMaatje is verder geheel gratis.
Gebruik maken van ANWB AutoMaatje
Heb je vervoer nodig? Neem dan twee dagen van tevoren contact op met de lokale ANWB AutoMaatje-coördinator. Voor Tytsjerksteradiel kunt u elke maandag, woensdag en donderdag bellen of mailen met Kearn:
•
•

tel: 06-237 937 88
e-mail: automaatje@kearn.nl

De coördinator zoekt een vrijwilliger uit de groep chauffeurs die je, op het door jou gewenste tijdstip, kan
rijden. De coördinator belt je terug als er een chauffeur beschikbaar is en schat de vergoeding in aan de hand
van het verwachte aantal kilometers dat de vrijwilliger voor je gaat rijden. De vergoeding bedraagt € 0,30 per
kilometer plus eventuele parkeerkosten.
Op het afgesproken moment staat de vrijwilliger voor de deur. Bij een kort uitje zal deze vaak bij je blijven.
Als er veel tijd zit tussen de heen- en terugrit, spreek je met elkaar af wanneer hij of zij weer klaarstaat voor
de terugreis. Je betaalt de vergoeding rechtstreeks aan de vrijwilliger.
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Digitaal Eastermar
In gesprek met Elle Hoekstra
De digitale wereld was ons 30 jaar geleden nog
redelijk vreemd, maar kent een snelle ontwikkeling.
Velen van ons kunnen dat allemaal niet zo snel bijbenen of erger nog, ze denken dat het hun tijd wel zal
duren en durven de computer bijna niet aan te raken
want het is eng en ook criminelen weten de digitale
weg betrouwbaar over te laten komen in de huiskamer. 'Toch begint de verandering bij een stukje
bewustwording en ervoor open staan', aldus Elle
Hoekstra, cursusleider bij SeniorWeb Burgum. Onbekend maakt onbemind is het spreekwoordelijke
gezegde en toch is het belangrijk om ook in de
digitale wereld een stap te zetten. Meer en meer
moeten we belangrijke zaken zoals bankzaken en
overheidszaken regelen met de computer. Het is
daarom toch eigenlijk wel van belang dat men zich
hierin gaat verdiepen. Dat kan bijvoorbeeld door een
cursus te volgen, op die manier kan het onbekende
toch vertrouwder gaan worden. Hoe kan ik veilig
internetten, waar let ik op? Hoe werkt de laptop,
smartphone of de tablet? Maar ook hoe kan ik

foto's maken, bewerken en in albums zetten, hoe zet
ik mijn e-mails in een archief en hoe beheer ik mijn
contacten? Welke apps zijn er en hoe krijg ik ze op
mijn smartphone? Hoe maak ik veilige wachtwoorden aan? ‘Dat laatste moet je vooral niet te
makkelijk in zijn’ geeft Elle aan. De bedoeling van de
cursussen is dan ook om naast kennis, zelfvertrouwen te krijgen en de sfeer van 'het is eng' eraf
te halen. Natuurlijk liggen er ook gevaren op de loer,
de 'nieuwerwetse termen' als spam, phishing en
spoofing maken ons onzeker. Als je er dan iets van af
weet en je weet waar je op moet letten, dan kun je
die onzekerheid verkleinen dan wel wegnemen.
Door de corona neemt de digitale wereld nog meer
een vlucht, er wordt tegenwoordig veel online
scholing gegeven, vergaderen we via teams en beeldbellen of facetimen we meer en meer met familie en
vrienden. Om elkaar toch even te zien en dat laatste
kan toch ook worden gezien als een voordeel.
SeniorWeb is een landelijke vereniging en telt ruim
150.000 leden. SeniorWeb Burgum is één van de 440
leercentra van SeniorWeb en biedt (digitale) cursussen aan tegen kostprijs. De cursusleiders geven les
op vrijwillige basis zonder vergoeding. Men krijgt
veelal een boekwerk mee naar huis, zodat de informatie kan beklijven. Heb je specifieke opleidingsbehoeftes dan is LesOpMaat een goed idee. Een docent
komt dan bij je thuis om je 1 op 1 les te geven. Voor
het volgen van cursussen bij SeniorWeb Burgum
hoef je niet lid te zijn van SeniorWeb. Wanneer je
wel lid wordt (tot 1-1-2022 kost dat slechts € 17) kun
je ook hulp krijgen bij het oplossen van je computerproblemen. Ook ontvang je dan ieder kwartaal het
blad 'Enter' met allerlei wetenswaardigheden en
nieuwe ontwikkelingen, specifiek gericht op
senioren. Ook kan men zich abonneren op de nieuws-
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brieven per e-mail. Er worden ook inloopspreekuren
gehouden, maar momenteel is dat helaas niet
mogelijk. Aanmelden als lid kan via:
https://www.seniorweb.nl/lid-worden.
Eerder zijn, in samenwerking met het Lokaal Loket,
enkele cursussen hier in Eastermar gegeven. En in
principe is het deelnemen niet aan leeftijd gebonden. Voel je je nog geen ‘senior’ maar wil je wel
deelnemen aan de activiteiten van SeniorWeb, dan
ben je van harte welkom. De digitale wereld is ook
niet aan leeftijd gebonden, er zijn mensen van 85
jaar die prima met de computer over weg kunnen en
er zijn ook relatief jongere mensen die zich er niet
voor interesseren en alles zo lang mogelijk uitstellen.
Toch ontkomen we er uiteindelijk niet aan en wees
Elle mij erop dat bijvoorbeeld bankieren via een app
op de smartphone tot nu toe veilig te gebruiken is
in tegenstelling tot internetbankieren op je laptop.
Mensen denken vaak dat internetbankieren op de
laptop veilig is, maar criminelen weten dit zo goed
na te maken dat je denkt dat je op de website van de
(Rabo)bank zit, maar dit niet het geval is. In een
cursus ‘Veilig internetten’ komen dit soort zaken uit-

Foto: Nienke Miedema

voerig aan de orde. Voor meer informatie over wat
SeniorWeb Burgum voor u kan betekenen kunt u terecht op hun website: www.seniorweb-burgum.nl.
Elle heeft mijn nieuwsgierigheid gewekt, ik vind het
nog niet zo'n gek idee om ook eens een cursus te
volgen bij SeniorWeb!
SV

De Notaris
Van de redactie, een voorbeeld vooraf:
Zij had al heel jong haar man verloren en heeft daarna in haar eentje, de eindjes aan elkaar knopend, haar
dochter opgevoed. Hij heeft een gezin gehad en een boerenbedrijf. In de 50 was zijn vrouw toen zij overleed.
De jaren daarna heeft een zoon het bedrijf overgenomen en is hij elders in een vrijstaande woning gaan wonen.
Via familie leerden ze elkaar kennen en zijn op zeker moment getrouwd; al weer meer dan 25 jaar geleden.
De laatste 10 jaar nam zijn gezondheid zienderogen af. Zij heeft hem steeds met liefde verzorgd, tot aan zijn
overlijden.
Na zijn overlijden moeten veel zakelijke dingen geregeld worden, bij de bank, met verzekeringen … Dan blijkt
ook dat het huis, waar ze samen meer dan 25 gewoond hebben, niet op de langstlevende staat, maar dat hij
dat aan zijn kinderen heeft nagelaten! Omdat zijn kinderen het niet al te hard willen spelen, mag ze er nog 2
jaar blijven wonen. Voor sommige van de kinderen ook wel langer, maar er hoeft er maar één tussen te zitten
...
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Een voorbeeld dat maar weer aantoont hoe belangrijk het is dat je
voor jezelf én voor elkaar (juist ook financiële) zaken goed regelt!
De redactie van Marnijs heeft mij gevraagd om een stukje te schrijven voor het themanummer.
Als âld-Eastermarder en als oud-notaris voel ik mij vereerd om dat te doen.
Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Ebe Veerman, jarenlang woonachtig geweest in Eastermar, op de
adressen ’t Hof 4 en Waltsje 27, waar mijn mem nu nog woont.
Ik ben notaris geweest in Achtkarspelen, werkzaam vanuit onze kantoren in Buitenpost en Surhuisterveen.
Nu werk ik alle dagen nog op enige notariskantoren, onder meer in Drachten.

Waar moet een mens aan denken bij het ouder worden?
Testament
Het ‘gewone’ testament bepaalt in tegenstelling tot
het ‘levenstestament’ wat er na iemands dood met
zijn bezittingen moet gebeuren. Als er niets geregeld wordt, bepaalt de wet dat de bezittingen naar
de familie gaan. Meestal zijn dat vrouw/man en de
kinderen.
Met een testament kun je afwijken van de wettelijke regeling of deze aanvullen. Zo kun je in het testament opnemen dat iemand jouw erfenis moet afwikkelen. Deze regeling kun je bijvoorbeeld opnemen
omdat je verwacht dat jouw familie (wellicht jouw
gezin) ruzie gaat maken. Je kunt in het testament
een goed doel een bepaald bedrag nalaten of je laat
een geldbedrag na aan een vriend of buurman die
goed is geweest voor jou tijdens je leven. Je kunt in
het testament ook bepaalde goederen aan bepaalde personen nalaten. Op deze manier kun je er voor
zorgen dat die goederen goed terecht komen of je
kunt voorkomen dat jouw kinderen ‘spul’ krijgen
over de ‘âlde kofjekanne fan beppe’.

Notariaat en Mantelzorger
Relatie Mantelzorger – persoon die mantelzorg krijgt.

Levenstestament
Een ‘levenstestament’ werkt in tegenstelling tot een gewoon testament alleen maar bij leven van degene die
het gemaakt heeft. Met behulp van het Levenstestament kan iemand aangeven wie (welke persoon/welke
personen) de belangen op het gebied van financiën en van ziekte/zorg van hem/haar mogen regelen indien
hij/zij daartoe niet (meer) in staat is.
In het Levenstestament kunnen aanwijzingen worden gegeven, door de persoon die Mantelzorg ontvangt,
over hoe die belangen behartigd moeten worden en ook over de wijze hoe de verantwoording moet plaatsvinden.
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In het Levenstestament kan worden aangegeven of bepaalde medische behandelingen wel of niet moeten
worden uitgevoerd (behandelgebod en behandelverbod) en of er wel of geen euthanasie is toegestaan.
De aanwezigheid van een Levenstestament maakt het werk van de Mantelzorger eenvoudiger omdat
duidelijk is hoe de persoon die Mantelzorg krijgt er over denkt en is de Mantelzorger gedekt voor het werk
dat hij/zij doet. In het Levenstestament kan ook aangegeven worden of de Mantelzorger beloond moet
worden voor zijn/haar werkzaamheden.

‘Gewoon’ Testament: de Mantelzorger belonen voor het werk?
Degene die Mantelzorg ontvangt, kan in zijn/haar testament de Mantelzorger een geldbedrag (dat heet in
vaktermen: een legaat) nalaten als blijk van waardering voor het werk van de Mantelzorger. Een bedrag van
€ 2.244,00 (tarief 2021) is vrij van erfbelasting.

Schenking: de Mantelzorger belonen voor het werk?
Degene die Mantelzorg ontvangt, kan jaarlijks vrij van schenkbelasting de Mantelzorger een bedrag schenken van € 3.244,00 (tarief 2021).

Tijdig je zaakjes regelen
Het is raadzaam bovengenoemde zaken (Levenstestament, gewoon testament, schenking) tijdig te bespreken en daarna te regelen. Voorkomen moet worden dat die zaken nog geregeld moeten worden op het
moment dat degene die Mantelzorg ontvangt niet meer in staat is zijn/haar wil te bepalen. Want als dat het
geval is, moet de kantonrechter zich er mee bemoeien en ontstaat er daardoor veel bureaucratie en daar zit
niemand op te wachten.
De notaris is wellicht niet de juiste instantie om een mening te hebben over de beloning (loon en onkosten)
van de Mantelzorger. Maar het spreekt vanzelf dat de Mantelzorger er niet bij in moet schieten en dus voor
zichzelf moet opkomen. Ondanks dat de maatschappij ‘mienskip’ propageert is er weinig geregeld voor mensen die het begrip mienskip invullen en zo waarde toevoegen aan het welzijn van de maatschappij.
Foar mear ynformaasje kinne jo elts notariskantoar skilje.
Groetnis, Ebe Veerman
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Sinnich Advies, Wendy Wijma
My is frege om in stikje foar Marnijs te skriuwen oer
myn erfaringen mei âlderen. Ik wurkje foar mysels,
fanút myn eigen ûndernimming: ‘Sinnich Advies’. Ik
help minsken op finansjeel en administratyf gebiet.
Sa kom ik by (âldere) minksen thús om se te helpen
mei bygelyks de post en oare (finansjele) administraasje. Ek doch ik in protte hypotheken, dit doch ik
yn gearwurking mei GeldXpert út Burgum, in Hiele
moaie kombinaasje; en ek mei it bedriuw fan myn
suske Tessa en har kompagnon Heidi. Sy ha tegearre
in makelaarskantoor yn Burgum, Link Makelaars. Dêr
sjogge we ek dat der op dit stuit mear fraach is nei
wenningen as dat der oanbod is.

Wat ik foaral tsjin kom yn Eastermar (en ek wol
ynoare dorpen) is dat de alderein graach yn harren
eigen fertroude omjouwing wenjen bliuwe wol.
Eastermar is tige yn trek; ek fan buten it doarp wolle
minsken der graach hinne. Mar der binne gjin húzen
beskikber. Dit ha ik sels ek ûnderfûn, doe’t ik op syk
gong nei in oare wenning. Sawol net te hier as te
keap …
Mochten minsken hiere wolle, wannear’t se gjin
eigen wente mear ha wolle of kinne yn’e takomst,
dan ried ik se oan om sa betiid mooglik har yn te
skriuwen by de wenningbouwferieningen, want de
wachtlisten binne lang!
Hiere hat seker foardielen foar de âlderein, sa as gjin
ûnderhald en oare drokte dy’t by in eigen hús sjen
komt. Wannear’t it ynkommen net te heech is en
jo ha net tefolle fermogen (yn 2021 meie jo alinich

maksimaal € 31.340 hawwe, tegearre meie jo
€ 62.680 oan fermogen hawwe ), dan kinne jo mooglik hiertaslach krije fanút de belestingtsjinst. Op de
webside fan’e belestingtsjinst stiet mear ynformaasje dêroer. Dêr kinne jo ek maklik in proefberekkening
meitsje, om te sjen of jo yn oanmerking komme
ensafuort hinne.
Hypotheken binne der ek wol foar âlderen, dat makket neat út. Mar de jild ferstrekkers sjogge wol oft
der ynkommen (pensioen, aow, ensfh.) is om de
lêsten beteljen te kinnen. Is dit lêstich, bygelyks omdat der mar in bytsje ynkommen is, dan binne der
ek wol oare mooglikheden, sa as in op-yt/oerwearde
hypotheek. Yn it koart sein wurdt dan de rinte by de
liening opteld en betelje jo letter it dan iepensteande bedrach werom. Dit is wol djoerder en hat mear
heaken en eagen as in ‘gewoane’ hypotheek, mar
dan ha jo wol jild om hannen, yn plak fan dat it yn’e
stienen sit. Dêr kinne jo min fan ite/libje…
Wat ik ek sjoch is dat âlderen by de bern (yn)wenjen
gean. Of oars om, bern by de âlders yn, ek út need,
omdat er bygelyks foar har ek gjin geskikte wenning
is. Dit kin fansels by elkoar yn ien hús, mar der kin ek
in losse ‘wenning’ op de tún. In mantelsoarchwenning, chalet of wat dan ek mar. Sa is der hiel wat
mooglik, as minsken thús wenjen bliuwe wolle. Ek
soarch kinst faak wol krije, en yn Eastermar binne
de minksen, fyn ik sels, hiel sosjaal, ek mei it Lokaal
Loket en it omtinken om elkoar; ek fanút de tsjerke
wurdt om minksen tocht.
It soe moai wêze as der bygelyks in appartementengebou komme soe. Der binne genôch minsken
dy’t dêr wol hinne wolle. Sa komt der ek wer mear
trochstreaming. Ik wit net wat doarpsbelang/gemeente of wa dan ek mar dêryn betsjutte kin; miskien Boubedriuw Swart wol.
GroetnisWendy Wijma
Sinnich Advies 06-12180545/ info@sinnich-advies.nl
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Gedenk te sterven
In een themanummer van Marnijs over ‘ouder worden in Eastermar’ mag een artikel over uitvaartvereniging De Laatste Eer natuurlijk niet ontbreken. Het is een artikel in twee delen: in dit nummer verstrekken we algemene informatie over de vereniging en in de komende editie laten we u kennismaken met een
paar gezichten achter de vereniging.

De vereniging
Uitvaartvereniging De Laatste Eer is in 1910 opgericht en daarmee misschien wel de oudste vereniging van
het dorp. De vereniging telt ruim 1.500 leden waarvan meer dan de helft buiten Eastermar woont en een
deel zelfs buiten Fryslân. Het bestuur wordt gevormd door Pieter van Kammen (penningmeester), Pietsje
Elverdink (secretaris), Wopke Wobbes (gebouwen), Anne van der Sluis (publiciteit) en Rieneke Kamminga
(voorzitter). Jaarlijks wordt tijdens de algemene ledenvergadering de contributie en de ledenkorting vastgesteld. De contributie bedraagt dit jaar € 20 voor leden van 18 tot 23 jaar en € 32,50 voor leden vanaf 23 jaar.
Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld van contributie als beide ouders lid zijn. De ledenkorting bedraagt dit jaar
maximaal € 1.450. Overigens is de algemene ledenvergadering in 2020 en 2021 niet doorgegaan vanwege
Corona. De vereniging is aangesloten bij de Friese Uitvaartfederatie en Nardus.

Betrokken en betaalbaar
Wij streven er als vereniging naar om onze leden op een betrokken en respectvolle manier naar hun laatste
rustplaats te begeleiden en de nabestaanden te ‘ontzorgen’ door hen zoveel mogelijk praktische zaken rond
de uitvaart uit handen te nemen. Daarnaast willen we een uitvaart betaalbaar houden.
Uitvaartvereniging De Laatste Eer heeft een contract met Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra in Sumar
(www.joukehoekstra.nl). Na een overlijden kunnen de nabestaanden rechtstreeks contact met hem opnemen. Het werkgebied van Hoekstra strekt zich uit tot de drie noordelijke provincies met uitzondering van
de Waddeneilanden. Als een overledene buiten het werkgebied woont, kan Hoekstra u desgewenst in
contact brengen met een collega-uitvaartondernemer in de buurt.
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Als uw voorkeur uitgaat naar een andere uitvaartondernemer dan Hoekstra (terwijl het wel zijn werkgebied
betreft), dan is dat geen probleem mits de financiële afwikkeling van de uitvaart maar via de penningmeester van De Laatste Eer plaatsvindt. Alleen dan komt u namelijk in aanmerking voor de opgebouwde ledenkorting. Hoewel nabestaanden dus vrij zijn om zelf een uitvaartondernemer te kiezen, propageert het
bestuur van De Laatste Eer wel de inzet van Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra, omdat we daarmee de
tarieven scherp kunnen houden.
De werkzaamheden van Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra hebben onder meer betrekking op de laatste
verzorging (in de praktijk uitgevoerd door Muneris, zie www.muneris-zorg.nl), het uitzoeken van een kist of
grafmand, opbaring (thuis of in de aula), het opstellen van een rouwbrief/advertentie, het verzorgen van
bloemstukken, het regelen van vervoer en het organiseren van de uitvaartplechtigheid, gevolgd door een
begrafenis of crematie. Via Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra gelden bepaalde kortingen.

Aula en koets
Uitvaartvereniging De Laatste Eer beschikt sinds 1982 over een eigen aula op het terrein van de Protestantse
Gemeente Eastermar aan de Torenlaan 12-14. De aula kan ook worden gehuurd door niet-leden van de
vereniging. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de penningmeester. Daarnaast beschikt de vereniging al sinds 1910 over een koets. Deze inmiddels monumentale koets staat gestald in het koetshuis naast
de woning van Anton van der Ploeg. Overigens kan alleen gebruik worden gemaakt van de koets als de uitvaart in Eastermar plaatsvindt.

Begraafplaats
Veel Eastermarders denken dat de uitvaartvereniging ook de beheerder is van de begraafplaats bij de Ald
Toer op 't Heechsân, maar dat is het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Eastermar.
Het dagelijkse beheer is in handen van het kostersechtpaar Willem & Hilly Hofstede. Op www.pgeastermar.
nl staat onder het kopje ‘over ons’ en ‘begraafplaats’ vermeld dat het op dit moment weer mogelijk is om
graven op het historische gedeelte van de begraafplaats te kopen. Op de site staan ook de tarieven vermeld.
Het lidmaatschap van De Laatste Eer is geen voorwaarde om graven te mogen kopen.
De belangrijkste vraag is misschien wel of het anno 2021 nog loont om lid te worden van een lokale uitvaartvereniging en wat het verschil is met commerciële uitvaartorganisaties als Monuta, Yarden of Dela. Om met
de laatste vraag te beginnen. Bij een commerciële uitvaartorganisatie wordt verzekeringspremie betaald en
bij een lokale uitvaartvereniging contributie. In geval van overlijden zal een commerciële uitvaartorganisatie
‘de verzekeringspolis uitkeren’ waarmee de uitvaartkosten (deels) kunnen worden betaald, terwijl een lokale
uitvaartvereniging alleen maar ledenkorting mag verlenen over afgenomen diensten. M.a.w. de ledenkorting
zal nooit contant worden uitbetaald en alleen in mindering worden gebracht op een nota. Hiervoor is het
derhalve noodzakelijk dat er diensten worden verricht door de uitvaartvereniging, het liefst via
Uitvaartverzorging Jouke Hoekstra. Als er voor een andere uitvaartondernemer wordt gekozen, moet in elk
geval de financiële afwikkeling van de uitvaart via De Laatste Eer plaatsvinden.
In het verlengde hiervan zou je kunnen zeggen dat een lidmaatschap van De Laatste Eer vooral meerwaarde
heeft als u in de toekomst gebruik zou willen maken van de diensten van de uitvaartvereniging. Het financiële
voordeel zal waarschijnlijk minder een rol spelen. Een ledenkorting van maximaal € 1.450 zal voor de meeste
mensen geen reden meer zijn om jarenlang contributie te betalen. Voor mijzelf is het persoonlijke aspect
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doorslaggevend. Ik kan nog steeds tranen in mijn ogen krijgen als een dorpsgenoot wordt uitgedragen door
onze ‘eigen’ dragers, voor de gelegenheid strak in het pak. Zij doen hun werk op basis van een vrijwilligersvergoeding. Een teken dat niet het geld voorop staat, maar het bewijzen van de laatste eer aan de overledene. En in De Hege Stins wordt alle tijd voor een uitvaartplechtigheid genomen. Daar staat bij binnenkomst
geen bordje met de beoogde eindtijd, zoals je dat in commerciële uitvaartcentra wel eens ziet. ‘Mienskip’ is
misschien wat een populair woord geworden, maar het is wel een woord dat mij te binnen schiet als ik aan
lokale uitvaartverenigingen denk. Niet het geld staat voorop, maar het respect voor de overledene en het
ontzorgen van de nabestaanden. Om die reden ben ik lid van De Laatste Eer!
Als u lid wilt worden van De Laatste Eer kunt u contact opnemen met de penningmeester via
info@dle-eastermar.nl U kunt ook op ‘latere’ leeftijd lid worden. De penningmeester kan u informeren over
het instaptarief. Mogelijk bent u nu lid van een uitvaartvereniging in een andere Friese plaats en overweegt
u overschrijving naar De Laatste Eer. Als de huidige vereniging is aangesloten bij de Friese Uitvaartfederatie
is dat, een uitzondering daargelaten, geen probleem. De penningmeester kan u informeren over wat er bij
een overstap komt kijken.
Als u na het lezen van dit artikel vragen heeft, kunt u bij een van de bestuursleden terecht, of een mail
sturen. In het volgende nummer van Marnijs hopen we een paar vaste gezichten van De Laatste Eer aan
u voor stellen.
Namens het bestuur van De Laatste Eer,
Rieneke Kamminga
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Metamorfose
Degene die ik was
ben ik niet meer
Degene, die ik ben
blijf ik niet
En die ik word
verdwijnt
In deze verandering
besta ik
Vergetend
Bewust wordend
Verlangend
P. Geraedts
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Het hoe en wat rond een wilsverklaring
Hoe schrijf ik een wilsverklaring?
In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. U kunt bijvoorbeeld
opschrijven dat u geen reanimatie wilt als uw hart stil staat. U kunt ook opschrijven in welke situatie u uitzichtloos ondraaglijk lijdt en of u dan euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand
opschrijft.

Wensen vastleggen in wilsverklaring
Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen. Als er in de wilsverklaring staat dat u een behandeling niet
wil, moet uw arts zich daaraan houden. Bijvoorbeeld als u niet wil dat uw arts u reanimeert. Staat er in de
wilsverklaring iets wat u wel wil, dan is de arts niet verplicht dit te doen. Bijvoorbeeld als u euthanasie wil,
dan hoeft de arts dat niet te doen.

Soorten wilsverklaringen
Behandelverbod
U kunt in een wilsverklaring opschrijven wanneer u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld als u dit
niet zelf kunt zeggen omdat u in coma ligt. Een arts moet dan doen wat u heeft opgeschreven.
Verklaring niet-reanimeren
Reanimeren is hartmassage door drukken op uw borst. En lucht blazen in uw mond. Reanimeren kan ook met
een apparaat, een AED. Dan krijgt de patiënt elektrische schokken op de borst. In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kunt ook een speciale ketting dragen
waar dit op staat. Dit heet een penning. Een arts of hulpverlener moet altijd luisteren naar een verklaring
van niet-reanimeren. U kunt een niet-reanimerenpenning bijvoorbeeld aanvragen bij de Patiëntenfederatie
Nederland.
Schriftelijk euthanasieverzoek
U kunt uw vraag om euthanasie opschrijven. Dat document heet een schriftelijke euthanasieverzoek. U
schrijft dan op wanneer u zou willen dat een arts u helpt met sterven. U omschrijft wat voor u ondraaglijk
lijden is. Dit is lijden dat u niet meer aan zou kunnen. Ook moet dit lijden niet meer over kunnen gaan, dus
uitzichtloos zijn. Als het zover is, beslist uw arts of uw situatie past bij alle 6 zorgvuldigheidseisen van de wet.
Ook als u een schriftelijk euthanasieverzoek heeft, beslist de arts. U heeft geen recht op euthanasie. De arts
mag altijd beslissen om geen euthanasie uit te voeren.
Iemand aanwijzen die namens u praat: uw vertegenwoordiger
U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven wie namens u praat als u dat zelf niet meer kunt. Die persoon
is uw vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger mag met uw arts praten en medische beslissingen nemen
voor u. Dat mag alleen als u dit niet meer kunt. Dit geldt niet voor euthanasie: dit mag echt alleen als u dat
zelf wil.
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Medisch-wetenschappelijk onderzoek
U kunt ook aangeven of u mee wilt doen aan medisch onderzoek. Of dat u dit niet wilt. Of dat u organen
of weefsel wilt afstaan na uw dood. Dit schrijft u op in uw wilsverklaring. Zo weten uw arts, uw familie en
naasten daarvan.

Inhoud wilsverklaring
Er zijn geen vaste regels over hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Belangrijke punten
zijn:
•
•
•
•

Schrijf duidelijk op wat u wilt, zodat de arts niet kan twijfelen.
Schrijf altijd uw achternaam en voornamen helemaal op.
Schrijf aan het eind van de verklaring de datum zetten van de dag waarop u het schrijft.
Zet uw handtekening.

Wilsverklaring bespreken met arts
Het is belangrijk dat u met uw arts praat over uw wilsverklaring. De arts weet dan precies wat u wilt. En hij
kan vertellen wat hij voor u kan doen. Vertel uw arts regelmatig dat uw wilsverklaring nog steeds klopt. Uw
verklaring blijft altijd geldig. Heeft u uw wilsverklaring lang geleden geschreven? Dan kan een arts wel
twijfelen of uw wensen nog hetzelfde zijn.

Wilsverklaring aanpassen
Veranderen uw wensen? Pas dan de oude verklaring aan of schrijf een nieuwe. Bespreek de veranderingen
ook met uw arts en familie of vrienden om verwarring te voorkomen.
@nnet
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Sociale kaart Eastermar
Wie

Wat

Waarvoor

Hoe te bereiken

De Hege Stins
Eastermar

Protestantse
Kerk
Gemeente
Eastermar

U kunt bij de kerk terecht voor de kerkdienst,
vergaderingen, trouwerijen en begrafenissen. Verder biedt de kerk ook jeugdwerk
voor jongeren van 4/ 16 jaar. Er is ook een
groeigroep waarin mensen het geloof met
elkaar kunnen delen.

Protestantse Gemeente Eastermar
Torenlaan 12-14
9261 VZ Eastermar
Tel. 0512-472141
Hillie Hofstede (koster)
Tel. 06-14970621
www.pgeastermar.nl

Wijkverpleegkundige

Thuiszorg de Friese
Wouden Eastermar
(Team Om ‘e Mar)
Zorg aan huis

De wijkverpleegkundige kan ingezet worden
in de (langdurige) zorg voor mensen die hulp
nodig hebben om thuis te kunnen blijven
wonen.

it BetterSkip
Elte Martens Beimastrjitte 69
9261 VH Eastermar
Tel. 088 512 63 44

Buurtzorg
Burgum
Oost

Zorg aan huis

Buurtzorg Burgum Oost levert persoonlijke
verzorging en verpleging thuis bijvoorbeeld
na een ziekenhuisopname, als u ernstig ziek
bent of zelfstandig wil blijven wonen.

Tel. 06-22877163

Wijkagent

Veiligheid en
criminaliteit

Wijkagent van Eastermar is het aanspreekpunt voor veiligheid en
criminaliteit.

Henriette Talstra
Tel. 0900 – 8844

KEaRN Welzijn

Samenleven

Buurtwerkers werken met inwoners aan
een leefbaar en gezonder dorp of buurt in
samenwerking met netwerkpartners. Buurtwerk kan ingezet worden om te ontdekken
wat er speelt en leeft in de buurt en ter
ondersteuning en
ontwikkeling bij buurtinitiatieven.

Frouwina van Dekken
06-10287632
Frouwina.van.dekken@kearn.nl

De jongerenwerkers werken aan een omgeving waar jongeren veilig en gezond kunnen
opgroeien. Jongeren die ergens tegenaan
lopen kunnen contact opnemen met de
jongerenwerkers van KEaRN.

Redmar Severein
06-48118775
Redmar.severein@kearn.nl

Jongeren

Enerzjyk
Eastermar

Dorpsbelang
Eastermar
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Romke de Vries
06-29478137
Romke.devries@kearn.nl

0511-465200
expertisecentrum@kearn.nl

Vrijwillige inzet en
mantelzorg

Het expertisecentrum vervult een centrale
rol als het gaat om mantelzorg en vrijwillige
Buurtbemiddeling Norma Klarenbeek
inzet. Onderstaande diensten zijn hier onder- 06-55841440
gebracht n.l.:
Norma.klarenbeek@kearn.nl
•
Vrijwilligerscentrale
•
De opstap o.a. maatje, dementie maa
tje, steun bij geldzorgen
•
Steunpunt mantelzorg en jonge mantelzorgers
•
Buurtbemiddeling
•
Scholingfonds

Dorpscoöperatie

Dorpscoöperatie Enerzjyk Eastermar levert
een bijdrage aan een duurzaam en vitaal
dorp. Het richt zich op Energie transitie, Natuur, Gezondheid en Sociale verbinding.

Elte Martens Beimastrjitte 36
9261VJ Eastermar
Tel. 06-29505927
info@enerzjykeastermar.nl

Het dorpsbelang heeft zich tot doel gesteld
Voorzitter: W. de Vries
om in samenwerking met de inwoners en het Tel. 06 28301217
gemeentebestuur, het woon- en leefklimaat
www.eastermar.nl/doarpsbelang
in Eastermar op pijl te houden en daar waar
nodig te verbeteren.

Wie

Wat

Waarvoor

Hoe te bereiken

Jeugdgezondheidszorg

GGD Jeugdverpleegkundige

Gezondheidszorg voor alle kinderen tussen
de 0/ 19 jaar. U kunt contact opnemen voor
vragen over de gezondheid van uw kind.

Arts: Aukje Zuiderveld
Tel. 0882299506
JGZ verpleegkundige 0/12 jaar
Sandra Hooghiemstra
Tel. 0882299794
S.Hooghiemstra@ggdfryslan.nl

Gebiedsteam

Gebiedsteam
Tytsjerkstadiel

Als het u niet lukt om uw problemen op te
lossen, dan kunt u contact opnemen met het
gebiedsteam. Het gebiedsteam staat klaar
voor jong en oud. De medewerkers van het
gebiedsteam helpen u op weg om zelf de
draad weer op te pakken. Als het nodig is
zoeken zij samen met u naar
andere ondersteuning om u op weg te
helpen. Ook kunt u voor al uw vragen terecht bij het gebiedsteam.

Tel. 0511-460 767
wmo@t-diel.nl

Verslavingszorg
Noord-Nederland

over alcohol, drugs,
gamen, gokken en
overmatig
internetten als het
over jezelf gaat of
over een ander.

Voor iedereen die er iets meer over wil weten, zich zorgen maakt over zichzelf of over
iemand anders als het gaat om
alcohol, drugs, gamen, gokken of
overmatig internetten.

Marcel Seuninga
Tel. 06-12953928
0882344287
m.seuninga@vnn.nl

Apotheekhoudend
huisartsenpraktijk
Wiersema

Huisarts P.S.
Wiersema

U kunt hier terecht voor medische en
farmaceutische zorg. De apotheek heeft de
meest gangbare medicatie op voorraad.

it BetterSkip
E.M. Beimastrjitte 69
9261 VH Eastermar
Tel. 0512-471221
www.huisartsenpraktijkwiersema.nl

Fysiotherapie Yn’t
Doarp

Fysiotherapie &
fitness

Reguliere fysiotherapie, manuele therapie,
echografie, shockwave, ouderengym,
revalidatieprogramma’s, fitness met- en zonder begeleiding, Personal Training, behandeling sportblessures.

It BetterSkip
E.M. Beimastrjitte 69
9261 VH Eastermar
Tel. 0512-472681
www.yntdoarp.nl
info@fysiotherapieyntdoarp.nl

Het lokaal loket is een initiatief van uit het
dorp om de mensen aan elkaar te
verbinden. Soms kun je wel wat hulp gebruiken, en soms wil je juist een handje helpen.
In beide gevallen kun je terecht bij het Lokaal
Loket.

Tel. 06-15626399
loketeastermar@gmail.com
www.eastermar.nl/lokaalloket
www.eastermar.nl/foarelkoar
www.eastermar.nl/duofiets

Voedingsadviezen bij afvallen, diabetes,
COPD, hart- en vaatziekten, kanker,
ondervoeding, maagdarmklachten, ondergewicht, allergieën, voedselovergevoeligheid
en andere voedingsvragen.

Leonie van der Vuurst
It Betterskip
tel. 06-83109873
Leonie@libradieetadvisering.nl
www.libra-dieetadvisering.nl

Yn Balâns Yoga

Kom ‘yn balans’ met Yin Yoga. Het is voor
iedereen, ervaren of lenig hoef je niet te zijn.

Anne van der Vaart
Skulenboargerwei 5
9261 XA Eastermar
Tel: 06-13232632
info@ynbalansyoga.nl
www.ynbalansyoga.nl

Voedselbank
Burgum

De voedselpakketten worden beschikbaar
gesteld voor gezinnen die weinig geld
hebben voor het kopen van hun eigen
voedsel.

Tineke Meijer
Hannelswei 17B
9251 MR Burgum
Tel. 06-13360899
bestuur@voedselbankt-diel.nl
https://www.voedselbankt-diel.nl/

Uitvaartvereniging De Laatste Eer uit
Eastermar zet in op een respectvolle uitvaartverzorging voor al haar leden. De vereniging
wil de praktische zorgen wat betreft de
uitvaart zo veel mogelijk verlichten en houdt
de kosten van de uitvaart zo laag mogelijk.

bode, Jouke Hoekstra
Tel. 0511 - 482 444
info@joukehoekstra.nl
info@dle-eastermar.nl
www.eastermar.nl/dle

Lokaal loket

Libra dieet
advisering

De Laatste eer

Diëtist

Uitvaartvereniging
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Foto Eastermar

YN EASTERMAR
Drukwerk Rekladruk Gytsjerk

